
JĘZYK UML W PROJEKTOWANIU OPROGRAMOWANIA 

Język UML przyjmuję w praktyce postać graficznej reprezentacji tworzonego 
systemu, składającej się z logicznie powiązanych z sobą diagramów. Pozwalają one 
na opisanie systemu od modeli ogólnych do bardzo szczegółowych. W standardzie 
UML w wersji 2.0 występuje trzynaście rodzajów diagramów, które charakteryzują 
statykę i dynamikę tworzonego systemu. 

Diagramy można podzielić na kategorię diagramów abstrakcyjnych i konkretnych. 

Diagramy abstrakcyjne są jedynie nazwami uogólniającymi grupy diagramów 
konkretnych. A zatem do diagramów abstrakcyjnych zalicza się diagramy struktury, 
dynamiki, interakcji, wdrożeniowe oraz samą kategorię diagramów UML. 
Abstrakcyjne kategorie pojęciowe zwyczajowo oznacza się kursywą. 

 

Rodzaje diagramów i ich krótka charakterystyka 

Lp Rodzaj diagramu Charakterystyka 
1 Diagram klas Diagram klas to graficzne przedstawienie 

statycznych, dekleratywnych elementów dzidziny 
przedmiotowej oraz związków między nimi 

2 Diagram obiektów Diagram obiektów to wystapienie diagramu klas, 
odwzorowujące strukturę systemu w wybranym 
momencie jego działania 

3 Diagram pakietów Diagram pakietów to graficzne przedstawienie 
logicznej struktury systemu w postaci zestawu 
pakietów połączonych zależnościami i 
zagnieżdżeniami 

4 Diagram struktur 
połączonych 

Diagram struktur połączonych to graficzne 
przedstawienie wzajemnie współdziałających części 
dla osiągnięcia pożądanej funkcjonalności 
współdziałania 

5 Diagram 
komponentów 

Diagram komponentów to rodzaj diagramu 
wdrożeniowego, który wskazuje organizację i 
zależności między komponentami 

6 Diagram 
rozlokowania 

Diagram rozlkowania to rodzaj diagramu 
wdrożeniowego, który przedstawia sięc połączonych 
ścieżkami komunikowania węzłów z ulkowanymi 
na nich artefaktami 

7 Diagram 
przypadków użycia 

Diagram przypadków użycia to graficzne 
przedstawienie przypadków użycia, aktorów oraz 
związków między nimi, występujących w danej 
dziedzinie przedmiotowej 

8 Diagram czynności Diagram czynności to graficzne przedstawienie 
sekwencyjnych i/lub współbieżnych przepływów 
sterowania oraz danych pomiędzy 
uporządkowanymi ciągami czynności, akcji i 
obiektów 

9 Diagram maszyny Diagram maszyny stanowej to graficzne 



stanowej odzwierciedlenie dyskretnego, skokowego 
zachowania skończonych systemów stan-przejście 

10 Diagram sekwencji Diagram sekwencji jest rodzajem diagramu 
interakcji, opisującym interakcje pomiędzy 
instancjami klasyfikatorów systemu w postaci 
sekwencji komunikatów wymienianych między 
nimi 

11 Diagram 
komunikacji 

Diagram komunikacji jest rodzajem diagramu 
interakcji, specyfikującym strukturalne związku 
pomiędzy instancjami klasyfikatorów biorącymi 
udział w interakcji oraz wymianę komunikatów 
pomiędzy tymi instancjami 

12 Diagram 
harmonogramowania 

Diagram harmonogramowania jest rodzajem 
diagramu interakcji, reprezentującym na osi czasu 
zmiany dopuszczalnych stanów, jakie może 
przyjmować instancja klasyfikatora uczestnicząca w 
interakcji 

13 Diagram sterowania 
interakcją 

Diagram sterowania interakcją jest rodzajem 
diagramu interakcji, dokumentującym przepływ 
sterowania pomiędzy logicznie powiązanymi 
diagramami i fragmentami interakcji 
z wykorzystaniem kategorii modelowania 
diagramów czynności 

 

W praktyce rzadko kiedy trzeba opracowywać wszystkie diagramy i w większości 
przypadków korzysta się z mniej niż połowy wyżej wymienionych. Nie powinno 
modelować się tylko dla samego modelowania, dlatego nie zawsze wszystkie rodzaje 
są potrzebne. 

Projektując system informatyczny, rozpoczyna się od diagramów w następującej 
kolejności: 

1. Przypadków użycia (szerszy opis: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Diagram_przypadk%C3%B3w_u%C5%BCycia ) 

2. Sekwencji ( Opisany został poniżej ) 
3. Klas ( http://pl.wikipedia.org/wiki/Diagram_klas ) 
4. Aktywności ( http://pl.wikipedia.org/wiki/Diagram_czynno%C5%9Bci ) 

 

Diagram sekwencji 

Diagramy sekwencji są najczęściej stosowanymi w praktyce spośród wszystkich 
diagramów interakcji, co można przypisać ich precyzji w opisywaniu i 
porządkowaniu złożonych interakcji. Diagramy te są ściśle powiązane ze 
scenariuszami przypadków użycia, dokumentując ich funckjonalność. 

Diagram sekwencji – jest rodzajem diagramu interakcji, opisującym interakcje 
pomiędzy instancjami klasyfikatorów systemu w postaci sekwencji komunikatów 
mienianych między nimi. 



Właściwości diagramów sekwencji doskonale przedstawiają koncepcje obiektowego 
modelowania systemów informatycznych i pozwalają na bezpośrednie przejście do 
generowania kodu źródłowego w językach obiektówych np. Javie. Interakcja na 
diagramie sekwencji opisywana jest w dwóch wymiarach: 

- poziomym – jako oś, na której umieszczono instancje klasyfikatorów biorące 
udział w interakcji; 

- pionowym – jako oś czasu przedstawiającą ułożone chronologicznie 
komunikaty 

Wymiar poziomy ma charakter statyczny, natomiast pionowy – dynamiczny. 
Diagramy sekwencji stwarzają zatem możliwość dokumentowania interakcji w 
postaci komunikatów wysyłanych oraz odbieranych przez instancję klasyfikatorów 
systemu. Obrazują one przepływ sterowania w systemie. Oznacza to wyznaczenie 
kolejności i miejsca wykonywania poszczególnych operacji. 

Podstawowe elementy diagramu sekwencji: 

- Obiekt (jako instancja klasyfikatora ) – wyjaśniony powyżej 
- Linia życia – linia życia to powiązana z konkretną instancją klasyfikatora linia 

na diagramie sekwencji, wskazująca na okres istnienia tej instancji 
- Komunikat – to specyfikacja wymiany informacji między obiektami, 

zawierająca zlecenia wykonania określonej operacji. 
- Ośrodek stereowania 

 

Przykład: http://jdn.pl/node/1640 

 

Specyfikacja języka UML wprowadza pojęcie klasyfikatora, które ma zastosowanie w 
odniesieniu do praktycznie każdego rodzaju diagramu. 



Klasyfikator – bytu modele mogące posiadać egzemplarze. Przedstawiane są za 
pomocą bloków konstrukcyjnych. Przykłady: przypadek użycia, typ danych,  klasa, 
sygnał. 

Na konkretnych diagramach języka UML zamieszcza się instancje poszczególnych 
rodzajów klasyfikatorów. W świetle powyższej definicji instancję rozumieć należy 
następująco: 

Instancja – jest wystąpieniem, egzemplarzem klasyfikatora. 

Tak więc klasyfikatorem jest interfejs, a jego wystąpieniem np. IrejestracjaArtykulu. 
Za podstawowy rodzaj klasyfikatora uznać należy klasę. Klasa ma instancje w postaci 
obiektów.  

 

Perspektywy w opisie architektury systemu 

W skutecznym tworzeniu i użytkowaniu systemów informatycznych bierze udział 
wiele osób o różnych kompetencjach zawodowych i organizacyjnych. Są to 
właściciele, menedżerowie, analitycy, projektanci, programiści, testujący itd. Każda 
z tych grup zawodowych ma własny pogląd na system informatyczny, totez poprzez 
swoje decyzje powinna mieć wpływ na jego architekturę. W kontekście języka UML 
zróżnicowanie punktów widzenia znajduje swój wyraz w postaci powiązanej z nim 
metodyki RUP, proponującej pięć perspektyw architektury systemu informatycznego. 
Są to: 

- perspektywa przypadków użycia – kluczowa i dominująca wobec pozostałych, 
definiuje zakres i oczekiwaną funkcjonalność tworzonego systemu; 

- perspektywa dynamiczna – wskazuje, w jaki sposób jest realizowane 
zachowanie instancji klasyfikatorów w systemie; 

- perspektywa logiczna – dokumentuje statykę systemu; 
- perspektywa komponentów – przeznaczona głównie dla programistów, 

specyfikuje oprogramowanie na poziomie kompenentów; 
- perspektywa rozlokowania – specyfikuje sprzęt informatyczny niezbędny do 

funkcjonowania konkretnych komponentów systemu. 

Każda z perspektyw uwypukla zatem inne aspekty architektury systemu, pomijając 
jednoczęsnie szczegóły nieistotne z punktu widzenia danej grupy zawodowej. 
Perspektywy wspierane są poprzez określone zestawy diagramów. 

 

Mechanizmy roszrzealności 

Język UML zapewnia bogaty zestaw pojęć związanych z modelowaniem systemów 
informatycznych oraz elementów notacji przydatnych w zapisywaniu typowych 
projektów systemów, niemniej odbiorcy mogą wymagać dodatkowych cch 
wykraczających poza te zdefiniowane w specyfikacji języka. Z tego powodu autorzy 
zdecydowali się na włączenie do języka UML zestawu mechanizmów 
rozszerzalności, pozwalającego na używanie przez twórców systemu nowych 
kategorii modelowania specyficznych dla danej dziedziny zastosowania. Umożliwiają 
one wzbogacenie już istniejących kategorii pojęciowych o dodatkowe informacje, jak 



również modyfikację znaczeniową tych kategorii. W języku UML wyróżnia się trzy 
rodzaje mechanizmów rozszerzalności: 

- stereotyp – używa się go do klasyfikowania bądź oznaczania istniejących 
elementów modelu obiektowego oraz wprowadzania nowych kategorii 
modelowania, wywodzących się z już istniejących. 

- Ograniczenie – jest w istocie tekstem wyrażonym w języku naturalnym, 
formułą matematyczną, predykatem logiki formalnej bądź instrukcją 
pseudokodu. Ograniczenia umieszczone są w nawiasach klamrowych w 
bezpośrednim sąsiedztwie elementu lub elementów, których znaczenie jest 
precyzowane np. {czas < 15 min}. 

- Metka – każda kategoria modelowania języka UML charakteryzuję się 
specyficznym zestawem właściwości. Taki zbiór właściwości może być 
rozszerzany z wykorzystaniem metek. Najpowszechniej metki stosuje się 
celem określenia właściwości istotnych w generowaniu kodu oraz zarządzaniu 
konfiguracjami np. {wersja = beta } 

 


