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Diagramy struktur złożonych

• Klasyfikator - definiuje cechy strukturalne i dynamiczne
(np. atrybutów i operacji) dla danego elementu UML.

• Przykłady klasyfikatorów: klasy, interfejsy, typy danych,
podsystemy, komponenty.

• Klasyfikator ustrukturyzowany (ang. structured
classifier) - klasyfikator, którego konkretyzacja powoduje
utworzenie zbioru połączonych obiektów, zwanych dalej
strukturą wewnętrzną.

• Diagramy struktur złożonych (ang. composite
structure diagrams) - diagramy stosowane do
modelowania zarówno struktury wewnętrznej klasyfikatora
ustrukturyzowanego, jak i kolaboracji, które mogą
zachodzić pomiędzy elementami struktury wewnętrznej w
celu osiągnięcia jakiegoś wspólnego celu.



Klasyfikatory

• Klasyfikator ustrukturyzowany jest reprezentowany,
podobnie jak klasa, przy pomocy prostokąta podzielonego
na dwie komory:

• komora pierwsza - umieszczona jest nazwa klasyfikatora.
• komora druga - umieszczane są elementy, które tworzą
strukturę wewnętrzną klasyfikatora.



Tworzenie klasyfikatora (klasy) w VP

• Aby utworzyć klasę na diagramie struktur złożonych,
należy wybrać na pasku narzędzi ikonę reprezentującą
class, a następnie kliknąć na diagramie.

• W wyniku otrzymujemy:



Elementy składowe struktury wewnętrznej

• Element składowy (ang. part) reprezentuje jedno lub
więcej wystąpień instancji własności, które zawiera dany
klasyfikator.

• Każdy element składowy jest reprezentowany przez
prostokąt.



Tworzenie elementu składowego w VP
• Aby utworzyć element składowy wewnątrz klasy należy:

• Najechać kursorem myszy na klasę.
• Kliknąć na przycisk katalog zasobów (ang. Resource
Catalog).

• Wybierz New Part (nowa część) z katalogu zasobów.



Tworzenie elementu składowego w VP

• Nazwę i typ elementu składowego można pokazać w
prostokącie w następujący sposób:

name : classname
• Nazwa name może zostać pominięta.
• Nazwa klasy i dwukropek mogą zostać pominięte, co
oznacza, że element składowy jest instancją nienazwanej
klasy.



Liczebność elementu składowego

• Liczebność każdego elementu składowego pokazana jest
po jego nazwie wewnątrz nawiasów kwadratowych:

• Z diagramu powyżej wnioskujemy, że komputer PC ma
jedną płytę główną i dwa procesory.



Połączenia pomiędzy elementami składowymi

• Elementy składowe mogą być połączone za pomocą
łącznika (ang. Connector) reprezentowanego przez linię
ciągłą, która łączy dwa elementy składowe.

• Złącze reprezentuje logiczne i/lub fizycznego połączenia
pomiędzy instancjami elementów składowych.



Port

• Port, w kontekście diagramu struktur złożonych, stanowi
interfejs pomiędzy klasyfikatorem ustrukturyzowanym i
jego środowiska, pomiędzy klasyfikatorem
ustrukturyzowanym i jego elementami składowymi, lub
pomiędzy elementami składowymi w obrębie danego
klasyfikatora.

• Port jest reprezentowany jako mały kwadrat na granicy
klasyfikatora.



Tworzenie portu w VP I

Aby utworzyć port, który związany jest z klasą:
• Najedź kursorem myszy na klasę.
• Kliknij przycisk Katalogu Zasobów (ang. Resource
Catalog)

• Wybierz nowy port (ang. New Port) z katalogu zasobów.



Tworzenie portu w VP II



Tworzenie portu w VP III
• Utworzony zostanie port:

• Portowi można nadać typ: (Kliknij na port, wybierz Open
Specification... z menu podręcznego. Pojawi się
okno dialogowe Port Specification. W polu Type
wskaż typ portu.)



Porty, cd.

• Port leżące na granicy klasyfikatora ustrukturyzowanego
są domyślnie publiczne, czyli mogą być dostępne dla
innych elementów spoza danego klasyfikatora.

• Port leżące całkowicie wewnątrz klasyfikatora
ustrukturyzowanego są domyślnie chronione i mogą być
dostępne tylko dla elementów składowych klasyfikatora.

• Port jest zazwyczaj związany z przynajmniej jednym
interfejsem (dostarczającym, wymaganym,
dostarczająco-wymaganym - notacja ball and socket).



Porty, cd.

• Zamiast powiązać dany port z interfejsem, może
alternatywnie nadać mu typ tego interfejsu.

• Klasyfikator może być związany z wieloma portami, co
umożliwia modelowanie różnych typów interakcji
występujących w zależności od portu, przez który
wiadomości są odbierane.

• Klasyfikator może implementować wiele interfejsów.



Kooperacja I

• Kooperacja (współpraca) opisuje jak dwa lub więcej
elementów zawartych w klasyfikatorze ustrukturyzowanym
współpracują w czasie wykonywania w celu wykonania
określonego zadania.

• Diagram kooperacji reprezentowany jest przez elipsę
rysowaną przerywaną linią wraz nazwą kooperacji
wewnątrz elipsy.



Kooperacja II
• Poniższy zapis jest stosowany do wskazania, że
kolaboracja jest używana w klasyfikatorze:



Kooperacja III

• Poniższy zapis jest stosowany do wskazania, że
kolaboracja reprezentuje dany klasyfikator:


