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Diagramy wdrożenia I

• Diagramy wdrożenia - stosowane do modelowania
fizycznej architektury (w przypadku sieci i systemów
rozproszonych) i topologii rozwijango systemu
komputerowego.

• Diagramy wdrożenia opisują:
• urządzenia sprzętowe (tzw. węzły),
• składniki oprogramowania, które działają na węzłach

(tzw. artefakty),
• łącza komunikacyjne między poszczególnymi węzłami i

artefaktami.

• Diagramy wdrożenia mogą być wykorzystywane do
modelowania zarówno lokalnych sieci jak i systemów
rozproszonych.

• Diagramy wdrożenia mogą być również
wykorzystywane do modelowania systemów wbudowanych.



Diagramy wdrożenia II

• W najbardziej trywialnym przypadku, "system" może
składać się z pojedynczego pliku wykonywalnego (.exe),
który działa na jednym komputerze. Poniższy diagram
wdrożenia pokazuje taki scenariusz.

• Artefakt jest rysowany wewnątrz węzła, aby pokazać, że
artefakt jest wdrażany w tym węźle.



Węzły I

• Węzeł jest albo sprzętem komputerowym albo
oprogramowaniem.

• Węzeł jest reprezentowany przez trójwymiarowy kształt
w postaci skrzynki (prostopadłościan).



Węzły II

Tworzenie węzła w visual-paradigm:

Aby utworzyć węzeł, należy wybrać Node na pasku
narzędzi, a następnie kliknąć na diagram.



Węzły „sprzętowe”

• Aby wskazać, że dany węzeł jest węzłem reprezentującym
sprzęt, np. Desktop, należy oznaczyć go przez stereotyp
«device».

• Przykłady węzłów sprzętowych: komputery stacjonarne,
stacje robocze, serwery, dyski, mikrokontrolery itp.



Węzły „oprogramowania”

• Przykłady węzłów oprogramowania: systemy operacyjne,
oprogramowanie serwera WWW (np. Apache, Microsoft
Internet Information Server), środowiska programistyczne
(np. Java Runtime Environment -JRE).

• Węzeł reprezentujący oprogramowanie posiada stereotyp
«execution environment».



Zagnieżdżanie węzłów I

• Ponieważ środowisko wykonania samo musi działać na
danym sprzęcie, to często w diagramach wdrożeniowych
węzeł oprogramowania zagnieżdża się w obrębie węzła
sprzętowego. Np.



Zagnieżdżanie węzłów II
• Tak jak węzeł oprogramowania (lub inny węzeł
sprzętowy) mogą być zagnieżdżone w obrębie węzła
sprzętowego, również węzeł oprogramowania może być
zagnieżdżony w innym węźle oprogramowania.

• Na przykład, węzeł oprogramowania Apache HTTP
Server jest zagnieżdżony w węźle oprogramowania
Debian Linux 8.2.



Zagnieżdżanie węzłów III
• Zagnieżdżenie w węźle sprzętowym, węzeł
oprogramowania, w którym zagnieżdżony jest inny węzeł
oprogramowania:



Zagnieżdżanie węzłów IV

• Węzeł oprogramowania «web server» jest zagnieżdżony
w węźle oprogramowania OS, a ten jest zagnieżdżony w
węźle sprzętowym.

• Uwaga ! W obydwu węzłach oprogramowania stereotyp
execution environment » został zastąpiony przez
stereotyp specyficzny dla aplikacji i zdefiniowany przez
użytkownika !.



The execution environment can also be shown outside of the
hardware node, with a composition arrow linking it back to the
hardware node (note that the same notations can be used to
model a nested hardware node, such as a graphics card or a
hard disk drive inside a computer). The relationship between
the device Linux Server and the execution environment Apache
HTTP Server could be modeled as shown below. Note that
the UML specification encourages users to define their own
stereotypes for standard execution environments. The examples
given in the UML Superstructure document include «OS»,
«database system», and «J2EE container». These stereotypes
could be defined in a profile (see the page on profile diagrams).



Relacja kompozycji I

• Węzeł reprezentujący oprogramowanie może być również
powiązany z węzłem sprzętowym poprzez relacje
kompozycji.

• Relacja kompozycji reprezentowana jest przez strzałkę
zakończoną wypełnionym rombem i skierowaną ku
węzłowi sprzętowemu.

• Uwaga ! Te same zapisy mogą być stosowane do
modelowania zagnieżdżonych węzłów sprzętowych, takich
jak karta graficzna czy wewnętrzny dysk twardy
komputera.



Relacja kompozycji II

• Zależność pomiędzy urządzeniem Linux Server i
środowiskiem wykonawczym HTTP Apache Server może
być modelowana następująco:



Węzeł instancji I

• Węzeł instancji - można go odróżnić od "zwykłego"
węzła po tym, że jego nazwa jest podkreślona i ma po
dwukropku określony typ węzła, tzn.
node-name : node-type



Węzeł instancji II
• Węzeł instancji może mieć określoną nazwę, ale nie
musi.



Węzeł instancji III
• Diagram wdrożenia dla farmy serwerów webowych:



Węzeł instancji IV
Tworzenie instancji węzła w visual-paradigm:

Aby utworzyć instancje węzła, należy:
• wybrać Instance Specification na pasku
narzędzi, a następnie kliknąć na diagram:



Węzeł instancji V
Tworzenie instancji węzła w visual-paradigm, cd.:

• ustalić klasyfikator dla instancji poprzez
wybranie polecenia Select Classifier > Select
Classifier z, np., menu podręcznego:



Węzeł instancji VI
Tworzenie instancji węzła w visual-paradigm, cd.:

• Pojawi się okno dialogowe Instance
Specification Specification z domyślnie otwartą
zakładką Classifiers.

• Wybierz przycisk Add



Węzeł instancji VII

Tworzenie instancji węzła w visual-paradigm, cd.:

• Pojawi się okno dialogowe Select Classifier.
• Wybierz klasyfikator i zatwerdź OK.



Artefakty I

• Artefakt - dowolny rodzaj pliku, który stanowi część
projektowanego oprogramowania lub jest przez nie
wykorzystywany.

• Przykłady artefaktów: skrypty, pliki konfiguracyjne, pliki
tekstowe, pliki pomocy, pliki źródłowe, pliki wykonawcze
(np. skompilowany wersja komponentu), pliki bibliotek,
pliki bazy danych, itp.

• Artefakt, podobnie jak klasa, może posiadać atrybuty i
operacje.



Artefakty II

• Artefakt jest reprezentowany przez prostokąt zawierający
nazwę artefaktu, stereotyp «artefakt» oraz małą ikonę
dokumentu.



Wdrożenie artefaktu I
Istnieją dwie alternatywne metody pokazujące wdrożenie
artefaktu przez węzeł:

I Artefakt jest umieszczony poza węzłem i wskazywana jest
zależność pomiędzy artefaktem i węzłem (linia przerywana
biegnąca od artefaktu do węzła z otwartą strzałką
wskazującą na węźle).
Stereotyp «deploy» jest używany, aby podkreślić związek.



Wdrożenie artefaktu II

II Artefakt jest umieszczony wewnątrz węzła:



Zależność miedzy artefakatmi

• W przypadku, gdy więcej niż jeden artefakt jest wdrożony
na danym węźle sprzętowym, lub nawet w przypadkach,
gdy artefakty są rozmieszczone na różnych docelowych
węzłach sprzętowych, może istnieć zależność między nimi
(czyli jeden artefakt opiera się na usługach świadczonych
przez inny artefakt).

• Zależność tę reprezentuje się przy pomocy strzałki
prowadzącej od artefaktu, który wymaga usługi do
artefaktu, który ją dostarcza.



Relacja ze stereotypem «manifest»

• Jeśli artefakt oznacza fizyczne wdrożenie elementu
pakietowego takiego jak np. komponent, to mówi się, że
artefakt reprezentuje (ang. manifest) ten element.

• Uwaga ! nazwa artefaku nie musi koniecznie być takie
same jak nazwa elementu pakietowego, który reprezentuje
(chociaż nazwy są często podobne).



Stereotypy artefaktów

Stereotypy artefaktów:
• «script » - skrypty systemowe
• «document» - dokumenty wykorzystywane w systemie
• «file» - pliki
• «source» - pliki z kodem źródłowym
• «executable» - programy wykonywalne
• «library» - biblioteki programów
• «table» - fizyczne bazy danych i tabele baz danych
• «subsystem» - podsystemy
• «service» - komponenty przetwarzające



Instancja artefaku

• Artefakt po wdrożeniu do węzła sprzętowego lub
określonego środowiska wykonawczego staje się
instancją.

• Instancje rozpoznajemy, podobnie jak w przypadku
instancji węzła, po tym, że nazwa artefaktu jest
podkreślona, a po dwukropku podany jest typ.



Relacja Kompozycji dla artefaktu

• Artefakty mogą być połączone ze sobą za pomocą relacji
kompozycji, ze znaczeniem jak w diagramie klas.

• Kompozycja jest przedstawiony za pomocą linii ciągłej,
który łączy artefakt zawierany z artefaktem zawierającym,
zakończonej strzałką w kształcie rombu skierowaną ku
artefaktowi zawierającemu.



Ścieżki komunikacyjne (ang. communication paths)

• Węzeł może być połączony z innym węzłem za pomocą
związków reprezentujących ścieżki komunikacyjne, co
oznacza, że węzły mogą się komunikować.

• Ścieżka komunikacyjna jest przedstawiona jako linia
ciągła łącząca dwa węzły.

• Ścieżka komunikacyjna może być również używana, aby
pokazać, że komunikacja odbywać się pomiędzy węzłami
oprogramowania.



Specyfikacja wdrożenia (ang. deployment specification)

• Specyfikacja wdrożenia - szczególny przypadek
artefaktu, który określa parametry mające być używane
przez inny artefakt (zwykle jest to plik wykonywalny lub
skrypt) w czasie jego wykonywania, albo w celu ustalenia
konfiguracji danego artefaktu na węźle (zarówno
sprzętowym jak i oprogramowania).

• Specyfikacja wdrożenia - reprezentowana przez
prostokąt i wygląda jak artefakt, z tym że stereotyp
«artifact» jest zastąpiony przez stereotyp
«deployment spec».



Specyfikacja wdrożenia (ang. deployment specification)

• Inny sposób na modelowanie zależności z poprzedniego
slajdu:


