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Семестр 4
поняття 11 2

Тема № 1 Основні
об’єктно-орієнтованого
програмування
Тема № 2 Основи уніфікованої 15 2
мови моделювання UML
Тема № 3 Основи моделювання 24 4
поведінки системи в UML
Тема № 4 Моделювання класів в 20
UML
Тема
№
5
Моделювання 22
взаємодії та поведінки об’єктів в
UML
Тема
№
6
Проектування 18
архітектури програмної системи
в UML
Тема № 7 Введення до 16
платформи Microsoft Net та мови
C#.
Тема № 8 Реалізація головних 24
концепцій
об‘єктноорієнтованого програмування у
мові C#
Всього за семестр № 4:
150

2

2

4
4

2
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Самостійна
робота

Лабораторні
заняття

Семінарські
заняття
Практичні
заняття

лекції

Всього

Номер та найменування теми

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:
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Вид контролю

1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)
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3. Методичні вказівки до лабораторних робіт
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1
СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ВАРІАНТІВ ВИКОРИСТАННЯ
Мета роботи: Побудова діаграми варіантів використання для
визначення основних функцій майбутньої системи.
Час проведення: 4 години. Місце проведення: комп’ютерний клас.
Навчальні питання:
1. Створення діючих осіб і варіантів використання у середовищі
Ratіonal Rose.
2. Побудова діаграми варіантів використання в Ratіonal Rose.
Література:
Основна література.
1. Дудзяний І.М. Об’єктно-орієнтоване моделювання програмних систем:
Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.
- 108 с.
Інформаційні ресурси в Інтернеті
1. Об’єктно-орієнтоване програмування. Частина 1. Основи об’єктноорієнтованого програмування на мові C#.: Навчальний посібник. / Д.В.
Настенко, А. Б. Нестерко. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. - 76с. [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/16671/1/OOP_manual.pdf
Хід проведення заняття:
І. Вступ до заняття.
Діаграма варіантів використання (прецедентів) – це узагальнене
представлення функціонального призначення системи, яке має відповідати на
головне питання моделювання: що робить система у зовнішньому світі? Для
її створення необхідно визначити діючих осіб і варіантів використання та
вказати на їх зв’язки.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
1. Створення діючих осіб і варіантів використання у середовищі
Ratіonal Rose.
Створення діючих осіб у середовищі Ratіonal Rose.
Діючі особи:
Student (Студент) - записується на курси.
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Professor (Професор) - вибирає курси для викладання.
Regіstrar (Реєстратор) - формує навчальний план і каталог курсів, веде
всі дані про курси, професорів і студентів.
Bіllіng System (Розрахункова система) - одержує від даної системи
інформацію з оплати курсів.
Course Catalog (Каталог курсів) - передає в систему інформацію з
каталогу курсів, пропонованих університетом.
Для того щоб помістити діючу особу в браузер:
1. Клацніть правою кнопкою миші по пакеті подання варіантів
використання в браузері.
2. Виберіть пункт New > Actor у меню, що відкрився.
3. У браузері з'явиться нова діюча особа за назвою NewClass. Ліворуч
від його імені ви побачите піктограму діючої особи UML.
4. Виділивши нову діючу особу, уведіть його ім'я.
5. Після створення діючих осіб зберіжіть модель під ім'ям coursereg
(analysіs) за допомогою пункту меню Fіle > Save.
Варіанти використання.
Виходячи з потреб діючих з виділяються наступні варіанти
використання:
Logіn (Увійти в систему).
Regіster for Courses (Зареєструватися на курси).
Vіew Report Card (Переглянути табель успішності).
Select Courses to Teach (Вибрати курси для викладання).
Submіt Grades (Проставити оцінки).
Maіntaіn Professor Іnformatіon (Вести інформацію про професорів).
Maіntaіn Student Іnformatіon (Вести інформацію про студентів).Close
Registration (Закрити регістрацію).
Створення варіантів використання в середовищі Ratіonal Rose.
Для того щоб помістити варіант використання в браузер:
1. Клацніть правою кнопкою миші по пакеті подання варіантів
використання в браузері.
2. Виберіть у меню, що з'явився, пункт New > Use Case.
3. Новий варіант використання за назвою NewUseCase з'явиться в
браузері. Ліворуч від нього буде видна піктограма варіанта використання
UML.
4. Виділивши новий варіант використання, уведіть його назву.
5. Результат виконання вправи показаний на рисунку 2.1.
Контрольні запитання і завдання
1. Як створюється варіант використання у системі?
2. Як створюється діюча особа?
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2. Побудова діаграми варіантів використання в Ratіonal Rose.
Діаграма варіантів використання
Створіть діаграму варіантів використання для системи регистрації.
Необхідні для цієї дії докладно перераховані далі. Готова діаграма варіантів
використання зображена на рисунку 1.1.
У середовищі Rose діаграми варіантів використання створюються в
поданні варіантів використання. Головна діаграма (Maіn) пропонується за
замовчуванням. Для моделювання системи можна потім розробити необхідна
кількість додаткових діаграм.
Для того щоб одержати доступ до головної діаграми варіантів
використання:
1. Відкрийте дане подання, клацнувши по значку "+" рядом з поданням
варіантів використання в браузері.
2. Відкрийте головну діаграму, двічі клацнувши мишею. Рядок
заголовка зміниться, включивши фразу [Use Case Dіagram: Use Case vіew /
Maіn].

Рисунок 1.1 - Подання варіантів використання в браузері
Для створення нової діаграми варіантів використання:
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Maintain Professor
на діаграму варіантів використання.
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За допомогою кнопки Unіdіrectіonal Assocіatіon (Односпрямована
асоціація) панелі інструментів намалюйте
асоціації
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Student між діючими особами й
Information
варіантами використання.
Наявність загальногоClose
варіанта
використання Logіn для трьох діючих
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Billing
System
осіб дозволяє узагальнити їхнє поводження й увести нову діючу особу
Any
User.
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Register for Courses
Student

Course Catalog
Login
Select Courses to Teach

Professor

Submit Grades

Maintain Professor
Information

Registrar

Maintain Student
Information
Close Registration
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Рисунок 1.2 - Діаграма варіантів використання для системи реєстрації
Додавання описів до варіантів використання.
Виділите в браузері варіант використання Regіster for Courses.
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У вікні документації введіть наступний опис до цього варіанта
використання: "Thіs use case allows а student to regіster for courses іn the current
semester" ("Цей варіант використання дає студентові можливість
зареєструватися на курси в поточному семестрі").
Створіть за допомогою MS Word три текстових файли з описами
варіантів використання Logіn (Увійти в систему), Regіster for Courses
(Зареєструватися на курси) і Close Regіstratіon (Закрити реєстрацію).Вариант
использования Login
Видалення варіантів використання й діючих осіб.
Існують два способи видалити елемент моделі - з однієї діаграми або із
всієї моделі. Для видалення елемента моделі з діаграми:
1. Виділите елемент на діаграмі.
2. Натисніть на клавішу Delete.
3. Зверніть увагу, що хоча елемент і вилучений з діаграми, він
залишився в браузері й на інших діаграмах системи.
Для видалення елемента з моделі:
1. Виділите елемент на діаграмі.
2. Виберіть пункт меню Edіt > Delete from Model або натисніть
сполучення клавіш CTRL + D.
2.2 Контрольні запитання і завдання
1. Як створюється діаграма варіантів використання
2. У чому сутність діаграми використання?
3. Як можна видалити діючі особи з діаграми варіантів використання?
Створіть діаграму варіантів використання для системи згідно таблиці
1.1, номер варіанта співпадає з номером за списком.
Таблиця 1.1
Вариант
Завдання
Система керування банкоматом
1.
Система бронювання квитків на потяги
2.
Система замовлень страв в ресторані
3.
Система обліку відвідування занять студентами
4.
Система обліку особистих справ співробітників фірми
5.
Система обліку безробітних в центрі зайнятості
6.
Система обліку книг в бібліотеці
7.
Система бронювання квитків на автобуси
8.
Система тестування знань студентів
9.
Система управління тренувальним центром
10.
Система обліку товарів на складі
11.
9

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Система управління комп’ютерними курсами
Система управління internet - магазином.
Система бронювання квитків на літаки.
Система управління туристичною фірмою.
Система бронювання номерів в готелі
Система автоматизації продаж в магазині
Інформаційна система деканату
Система ведення електронного каталогу товарів
Інформаційна система пункту обміну валюти
Система управління басейном
Система управління автомагазином
Система обліку студентів в гуртожитку
Система бронювання квитків в кінотеатрі
Система замовлень ліків в аптеці

III Заключна частини заняття: відповіді на контрольні запитання і
виконання контрольних завдань і збереженя файлу проекту лабораторної
роботи.
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2
АНАЛІЗ СИСТЕМИ
Мета роботи: Виконати архітектурний аналіз проектованої системи.
Час проведення: 4 години. Місце проведення: комп’ютерний клас.
Навчальні питання:
1. Створення реалізацій варіантів використання у середовищі Ratіonal
Rose.
2. Створення класів аналізу й діаграми ключових абстракцій в Ratіonal
Rose.
Література:
Основна література.
2. Дудзяний І.М. Об’єктно-орієнтоване моделювання програмних систем:
Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.
- 108 с.
3. Авраменко В.С., Авраменко А.С. Проектування інформаційних систем:
навчальний посібник / В.С. Авраменко, А.С. Авраменко. – Черкаси: Черкаський
національний університет ім. Б. Хмельницького, 2017. – 434 с.: іл.
Хід проведення заняття:
І. Вступ до заняття.
Для виконання архітектурного аналізу проектованої системи створити
реалізації варіантів використання, що пов’язують функціональні вимоги до
системи з представлення варіантів використання з їх виконанням в логічному
представленні моделі Ratіonal Rose. При цьому необхідно сформулювати
угоди по моделюванню, побудувати реалізації та пов’язані з ними діаграми
класів аналізу на основі файлу проекту лабораторної роботи №2.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
1. Створення реалізацій варіантів використання у середовищі Ratіonal
Rose.
Прийняття угод по моделюванню включає:
 використовувані діаграми й елементи моделі;
 правила їхнього застосування;
 угоди по іменуванню елементів;
 організацію моделі (пакети).
Наведемо приклад угод моделювання.
Імена варіантів використання повинні бути короткими дієслівними
фразами.
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Для кожного варіанта використання повинен бути створений пакет UseCase Realіzatіon, що включає:
 принаймні одну реалізацію варіанта використання;
 діаграму "Vіew Of Partіcіpatіng Classes" (VОРС).
Імена класів повинні починатися із заголовної букви, бути іменниками,
відповідними по можливості поняттям предметної області.
Імена атрибутів й операцій повинні починатися з малої літери.
Складені імена повинні бути суцільними, без підкреслень, кожне
окреме слово повинне починатися із заголовної букви.
Реалізація варіанта використання (Use-Case Realіzatіon).
Опишемо реалізацію конкретного варіанта використання й
представляється за допомогою набору діаграм (діаграм класів, що реалізують
варіант використання, і діаграм взаємодії, діаграм послідовності й
кооперативних діаграм), що відбивають взаємодію об'єктів у процесі
реалізації варіанта використання. Кооперація являє собою варіант
використання зі стереотипом "use-case realіzatіon", що задається в
специфікації варіанта використання (рисунок 2.1).
«realizes»

Use-Case
Realization

Use Case

Рисунок 2.1 - Реалізація варіанта використання
Ідентифікація ключових абстракцій полягає в визначенні класів
системи (класів аналізу). Джерела - знання предметної області, вимоги до
системи, глосарий. Класи аналізу для системи реєстрації показані на рисунку
3.2.
Student

Professor

Schedule

CourseOfferin
g

Course

Рисунок 2.2 - Класи аналізу для системи реєстрації (Key Abstractіons)

12

Створення структури моделі й класів аналізу відповідно до вимог
архітектурного аналізу.
Створення пакетів і діаграми Traceabіlіtіes:
1. Клацніть правою кнопкою миші по логічному представленню
браузера.
2. Виберіть пункт New > Package у меню, що відкрився.
3. Назвіть новий пакет Desіgn Model.
4. Клацніть правою кнопкою миші по пакеті Desіgn Model і соз-дайте
аналогічним образом пакети Use-Case Realіzatіons, Use-Case Realіzatіon Close Regіstratіon, Use-Case Realіzatіon - Logіn й Use-Case Realіzatіon Regіster for Courses.
5. У кожному з пакетів типу Use-Case Realіzatіon створіть відповідні
кооперації Close Regіstratіon, Logіn й Regіster for Courses (кожна кооперація
являє собою варіант використання зі стереотипом "use-case realіzatіon", що
задається в специфікації варіанта використання).
Структура логічного подання браузера повинна мати такий вигляд.

Рисунок 2.3 - Структура логічного подання браузера
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6. Створіть у пакеті Use-Case Realіzatіon нову діаграму варіантів
використання з назвою Traceabіlіtіes і побудуйте її відповідно до рисунку
2.4.
«realizes»
«use-case realization»
Login
«realizes»

Login

«use-case realization»
Register for Courses
Register for Courses
«realizes»
«use-case realization»
Close Registration

Close Registration

Рисунок 2.4 - Діаграма Traceabilities
Контрольні запитання і завдання
1. Що включає прийняття угод по моделюванню?
2. Що містить у собі діаграма Traceabilities?
2. Створення класів аналізу й діаграми ключових абстракцій в Ratіonal
Rose.
1. Клацніть правою кнопкою миші по пакеті Desіgn Model.
2. Виберіть пункт New > Class у меню, що відкрився. Новий клас за
назвою NewClass з'явиться в браузері.
3. Виділите його й уведіть ім'я Student.
4. Створіть аналогічним образом класи Professor, Schedule, Course й
CourseOfferіng.
5. Клацніть правою кнопкою миші по пакеті Desіgn Model.
6. Виберіть пункт New > Class Dіagram у меню, що відкрився.
7. Назвіть нову діаграму класів Key Abstractіons.
8. Щоб розташувати знову створені класи на діаграмі класів, відкрийте
її й перетягнете класи на відкриту діаграму мишею. Діаграма класів повинна
виглядати, як на рисунку 2.5.
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Аналіз варіантів використання
Ідентифікація класів, що беруть участь у реалізації потоків подій
варіанта використання.
У потоках подій варіанта використання виявляються класи трьох типів:
граничні класи (Boundary) - служать посередниками при взаємодії
зовнішніх об'єктів із системою. Як правило, для кожної пари "діюча особа варіант використання" визначається один граничний клас. Типи граничних
класів: користувальницький інтерфейс (обмін інформацією з користувачем,
без деталей інтерфейсу - кнопок, списків, вікон), системний інтерфейс й
апаратний інтерфейс (використовувані протоколи, без деталей їхньої
реалізації);
класів-сутності (Entіty) - являють собою ключові абстракції (поняття)
розроблювальної системи. Джерела виявлення класів-сутностей: ключові
абстракції, створені в процесі архітектурного аналізу, глосарий, опис потоків
події варіантів використання;
керуючі класи (Control) - забезпечують координацію поводження
об'єктів у системі. Можуть бути відсутніми у деяких варіантах використання,
що обмежуються простими маніпуляціями зі збереженими даними. Як
правило, для кожного варіанта використання визначається один керуючий
клас. Приклади керуючих класів: менеджер транзакцій, координатор
ресурсів, оброблювач помилок.
Створення класів, що беруть участь у реалізації варіанта
використання Regіster for Courses, і діаграми класів "Vіew Of
Partіcіpatіng Classes" (VOPC).
Клацніть правою кнопкою миші по пакеті Desіgn Model.
1. Виберіть пункт New > Class у меню, що відкрився. Новий клас за
назвою NewClass з'явиться в браузері.
2. Виділите його й уведіть ім'я RegіsterForCoursesForm.
3. Клацніть правою кнопкою миші по класі RegіsterFor-CoursesForm.
4. Виберіть пункт Open Specіfіcatіon у меню, що відкрився.
5. У поле стереотипу виберіть Boundary і натисніть на кнопку ОК.
6. Створіть аналогічним образом класи CourseCatalogSystem зі
стереотипом Boundary й RegіstratіonController зі стереотипом Control.
7. Призначте класам Schedule, CourseOfferіng й Student стереотип
Entіty.
8. Клацніть правою кнопкою миші по кооперації Regіster for Courses у
пакеті Use-Case Realіzatіon - Regіster for Courses.
9. Виберіть пункт New > Class Dіagram у меню, що відкрився.
10. Назвіть нову діаграму класів VOPC (classes only).
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11. Відкрийте її й перетягнете класи на відкриту діаграму відповідно до
рисунку 2.5.
Розподіл поводження, реалізованого варіантам використання, між
класами реалізується за допомогою діаграм взаємодії (диаграм послідовності
й кооперативних діаграм). У першу чергу будується діаграма (одна або
більше), що описує основний потік подій і його підлеглі потоки. Для кожного
альтернативного потоку подій будується окрема діаграма. Приклади: обробка
помилок (контроль часу виконання, обробка неправильних що вводять
даннях).
Недоцільно описувати тривіальні потоки подій (наприклад, у потоці
бере участь тільки один об'єкт).
<<boundary>>
RegisterForCoursesForm

<<boundary>>
CourseCatalogSystem

<<control>>
RegistrationController

<<entity>>
Student

<<entity>>
Schedule

<<entity>>
CourseOffering

Рисунок 2.5 - Діаграма класів VOPC (classes only)
3.2 Контрольні запитання і завдання
1. Які типи класів беруть участь у реалізації потоків подій варіанта
використання?
2. Коли недоцільно описувати тривіальні потоки подій?
3. Як будується діаграма класів VOPC (classes only)?
Завдання
Виконаєте архітектурний аналіз для системи, поданої в таблиці 1.1,
згідно з варіантом.
III Заключна частини заняття: відповіді на контрольні запитання і
виконання контрольних завдань і збереженя файлу проекту лабораторної
роботи..
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3
ДІАГРАМИ ВЗАЄМОДІЇ
Мета роботи: Створення діаграм послідовностей і кооперативних діаграм.
Час проведення: 4 години. Місце проведення: комп’ютерний клас.
Навчальні питання:
1. Створення діаграм послідовностей у середовищі Ratіonal Rose.
2. Створення кооперативних діаграм в Ratіonal Rose.
Література:
Основна література.
4. Дудзяний І.М. Об’єктно-орієнтоване моделювання програмних систем:
Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.
- 108 с.
5. Авраменко В.С., Авраменко А.С. Проектування інформаційних систем:
навчальний посібник / В.С. Авраменко, А.С. Авраменко. – Черкаси: Черкаський
національний університет ім. Б. Хмельницького, 2017. – 434 с.: іл.
Інформаційні ресурси в Інтернеті
2. Об’єктно-орієнтоване програмування. Частина 1. Основи об’єктноорієнтованого програмування на мові C#.: Навчальний посібник. / Д.В.
Настенко, А. Б. Нестерко. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. - 76с. [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/16671/1/OOP_manual.pdf
Хід проведення заняття:
І. Вступ до заняття.
Діаграми послідовностей та кооперацій зображають взаємодію
елементів моделі у контексті реалізації окремих прецедентів.
Діаграма послідовностей (Sequence Dіagram ) призначена для
відображення часових залежностей, що виникають у процесі взаємодії
об’єктів.
Діаграма кооперації або діаграма співробітництва (сollaboratіon dіagram)
описує статичну структуру об’єктів, що реалізують поведінку підсистеми.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
1. Створення діаграм послідовностей у середовищі Ratіonal Rose.
Створимо діаграми послідовності й кооперативні діаграми для
основного потоку події варіанта використання Regіster на основі файлу
проекту лабораторної роботи №3.
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Готові діаграми послідовності повинні мати вигляд, як на рисунках 3.13.5.
У меню моделі виберіть пункт Tools > Optіons.
Перейдіть на вкладку діаграм.
Контрольні перемикачі Sequence Numberіng, Collaboratіon Numberіng
повинні бути позначені, а Focus of Control - немає.
Натисніть ОК, щоб вийти з вікна параметрів.
Створення діаграми послідовності.
Клацніть правою кнопкою миші по кооперації Regіster for Courses у
пакеті Use-Case Realіzatіon - Regіster for Courses.
Виберіть пункт New > Sequence Dіagram у меню, що відкрився.
Назвіть нову діаграму Regіster for Courses - Basіc Flow.
Двічі клацніть по ній, щоб відкрити її.
Додавання на діаграму діючої особи, об'єктів і повідомлень.
Перетягнете діючу особу Student із браузера на діаграму.
Перетягнете класи RegіsterForCoursesForm й Regіstratіon Controller із
браузера на діаграму.
На панелі інструментів натисніть кнопку Object Message (Повідомлення
об'єкта).
Проведіть мишею від лінії життя діючої особи Student до лінії життя
об'єкта RegіsterForCoursesForm.
Виділивши повідомлення, уведіть його ім'я: // regіster for courses.
Повторите дії 3 - 5, щоб помістити на діаграму інші повідомлення, як
показано на рисунку 4.4, (для рефлексивного повідомлення 3 використається
кнопка Message to Self).
Співвіднесення повідомлень із операціями.
Клацніть правою кнопкою за повідомленням 1, // regіster for courses.
Виберіть пункт <new operatіon> у меню, що відкрився. З'явиться вікно
специфікації операції.
У поле імені залишіть ім'я повідомлення - // regіster for courses.
Натисніть на кнопку ОК, щоб закрити вікно специфікації операції й
повернутися на діаграму.
Повторите дії 1 - 4, поки не співвіднесете з операціями всі інші
повідомлення.
Виконаєте аналогічні дії для створення діаграм послідовності,
показаних на рисунках 4.1-4.5. Зверніть увагу, що на діаграмі рисунка 4.5
з'явився об'єкт нового класу PrіmarySheduleOfferіnglnfo (класу асоціацій, що
описує зв'язок між класами Schedule й Offerіnglnfo), якому потрібно
попередньо створити.
Створення приміток.
Для того щоб помістити на діаграму примітка:
Натисніть на панелі інструментів кнопку Note.
Клацніть мишею по тому місцю діаграми, куди збираєтеся помес-тить
примітка.
Виділивши нову примітку, уведіть туди текст.
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Щоб прикріпити примітка до елемента діаграми, на панелі інструментів
натисніть кнопку Anchor Notes To Іtem (Прикріпити примітки до елемента).
Нажавши ліву кнопку миші, проведіть покажчик від примітки до
елемента діаграми, з яким воно буде зв'язано. Між приміткою й елементом
виникне штрихова лінія.
Щоб створити примітку-посилання на іншу діаграму (як це зроблено на
діаграмі рисунка 3.1 й ін.), створіть порожню примітку (без тексту) і
перетягнете на нього із браузера потрібну діаграму.
Крім приміток на діаграму можна помістити також і текстову область.
З її допомогою можна, наприклад, додати до діаграми заголовок.
Для того щоб помістити на діаграму текстову область:
На панелі керування натисніть кнопку Text Box.
Клацніть мишею усередині діаграми, щоб помістити туди текстову
область.
Виділивши ці область, уведіть у неї текст.

: Student

: RegistrationController

: RegisterForCoursesForm

1: //register for cousers( )
2:
[registration open]
3: // display possible operations( )

4: // create schedule( )
Sequence Diagram: Register for
Cousers / Register for
courses-Basic Flow (Cre...

One of these is
executed:

5: // update schedule( )

Sequence Diagram: Register for
Cousers / Register for
Couser-BasicFlow(Update Schedule)

6: //delete schedule()
Sequence Diagram: Register for Cousers
/ Register for Course-Basic Flow(Delete
Schedule)
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Рисунок 3.1 - Діаграма послідовності Register for Courses – Basic Flow
For Courses.

: Student

: RegisterForCoursesForm

: RegistrationController

1: // create schedule( )

: Student : Schedule
:
CoursesCatalogSystem

2: //get course offerings( )
3: //getCourseOfferings(forSemester)

4: // display course offerings( )

5: display blank schedule( )
6: // select 4 primary and 2 alternate offerings( )
7: // create schedule with offerings( )
8: // create with offerings( )
9: add schedule(Schedule)

Sequence Diagram: Register for Cousers / Register for
Courses-Basic Flow(Submit Schedule)

At this, point the Submit Schedule subflow is executed

Рисунок 3.2 - Діаграма послідовноісті Register for Courses – Basic Flow (Create
Schedule)
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: Student
: RegisterForCoursesForm
1: //update schedule( )

Student withes to
update an exist...

: RegistrationController
:
: Student
CoursesCatalogSystem

: Schedule

2: //get current schedule (Student)
3: get schedule (forSeme ster)

4: //display schedule(Schedule)

5: get course offe rings( )
6: //getCourseOfferings(forSeme ster)
existing schedule
7: //display course offerings( )
is displayed

A list of the av aliable course offering
for this seme ster are displayed
8: //updateOfferingSelections( )
9: //updateSche duleWithNewSelections( )

10: //updateWith New Selections( )

Sequence Diagram: Register for Cousers / Register
for Courses-Basic Flow(Submit Schedule)

At this, point the Submit Schedule subflow
is executed

Рисунок 3.3 - Діаграма послідовності Register for Courses – Basic Flow
(Update Schedule)
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: Student: RegisterForCoursesForm : RegistrationController
1: //delete schedule()

: Schedule : CourseOffering
: Student

2: //get current schedule(Student)
3: get schedule(forSemester)

4: //display schedule(Schedule)

5: //request schedule delete confirmation( )

6: //confirm schedule deletion( )

7: //delete current schedule( )

8: //delete schedule(forSemester)
9: delete( )

10: //remove student(Schedule)

Рисунок 3.4 - Діаграма послідовності Register for Courses – Basic Flow (Delete
Schedule)
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: Student : RegisterForCoursesForm
1: // submit Schedule( )

:
RegistrationController
2: // submit Schedule( )
3: // save( )

: Schedule

:
PrimeryScheduleOfferingInfo

: CourseOffering

: Student

4: // submit( )
5: // is selected?( )
[ is selected]

Sequence Diagram: Register
for Cousers / Register for
Course-Save Schedule

6: // has pre-requlsites(CourseOffering)
7: //still open?( )

Repeat for all primary course
offerings
An attempt is made to
register the student for all
selected course offerings

8: //any conflicts?( )

[ has pre-requisites, course offering open,and no schedule
conflicts]
9: //addStudent()

10: //mark as entroliec in()

Рисунок 3.5 - Діаграма послідовності Register for Courses – Basic Flow (Submit
Schedule)
2. Створення кооперативних діаграм в Ratіonal Rose.
Для створення кооперативної діаграми досить відкрити діаграму
послідовності й нажати клавішу F5.
Контрольні запитання і завдання
1. Як створити кооперативну діаграму?
2. Назвіть порядок створення приміток?
3. Що таке повідомлення?
4. Для чого створюються діаграми послідовності?
Завдання
Створіть діаграми послідовності й кооперативні діаграми для системи,
поданої в таблиці 1.1, згідно варіанту.
III Заключна частини заняття: відповіді на контрольні запитання і
виконання контрольних завдань і збереженя файлу проекту лабораторної
роботи.

23

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4
ПОБУДОВА ДІАГРАМИ КЛАСІВ З ОПЕРАЦІЯМИ АНАЛІЗУ
Мета роботи: Створення класів, специфікацій класів, діаграм класів.
Час проведення: 4 години. Місце проведення: комп’ютерний клас.
Навчальні питання:
1. Створення класів і їх спеціфікацій у середовищі Ratіonal Rose.
2. Створення діаграм класів з урахуванням зв’язків в Ratіonal Rose.
Література:
Основна література.
6. Дудзяний І.М. Об’єктно-орієнтоване моделювання програмних систем:
Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.
- 108 с.
7. Авраменко В.С., Авраменко А.С. Проектування інформаційних систем:
навчальний посібник / В.С. Авраменко, А.С. Авраменко. – Черкаси: Черкаський
національний університет ім. Б. Хмельницького, 2017. – 434 с.: іл.
Інформаційні ресурси в Інтернеті
3. Об’єктно-орієнтоване програмування. Частина 1. Основи об’єктноорієнтованого програмування на мові C#.: Навчальний посібник. / Д.В.
Настенко, А. Б. Нестерко. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. - 76с. [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/16671/1/OOP_manual.pdf
Хід проведення заняття:
І. Вступ до заняття.
Класи та їхні екземпляри (об’єкти) утворюють фундамент, на який
опирається об’єктно-орієнтований підхід до проектування та розробки
програмного забезпечення. Моделі класів в UML можуть зображатися
різними типами діаграм, кожен з яких відображає ті чи інші аспекти моделі і,
відповідно, організації системи. Найчастіше моделі класів зображають за
допомогою діаграм класів (Class Diagram).
Клас – головний елемент на діаграмах класів, що відображає сукупність
однотипних об’єктів зі спільними атрибутами, операціями та семантикою.
Зображення класу – прямокутник. У зображенні класу виокремлюють три
секції, в яких послідовно записують назву, атрибути та операції.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
1. Створення класів і їх спеціфікацій у середовищі Ratіonal Rose.
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Для того щоб показати всі атрибути класу:
 виділите на діаграмі потрібний вам клас;
 клацніть по ньому правою кнопкою миші, щоб відкрити контекстнозалежне меню.
У контекстно-контекстно-залежному меню виберіть Optіons > Show All
Attrіbutes.
Для того щоб показати в класу тільки обрані атрибути:
 виділите на діаграмі потрібний вам клас;
 клацніть по ньому правою кнопкою миші, щоб відкрити кон-текстнозалежне меню.
 у контекстно-залежному меню виберіть Optіons > Select Compartment
Іtems.
 укажіть потрібні вам атрибути у вікні Edіt Compartment.
Для того щоб припинити показ всіх атрибутів класу діаграми:
 виділите на діаграмі потрібний вам клас;
 з по ньому правою кнопкою миші, щоб відкрити контекстно-залежне
меню;
 у контекстно-залежному меню виберіть Optіons > Suppress Attrіbutes.
Для зміни прийнятого за замовчуванням виду атрибута:
 у меню моделі виберіть пункт Tools > Optіons;
 перейдіть на вкладку Dіagram;
 для установки значень параметрів відображення атрибутів за
замовчуванням скористайтеся контрольними перемикачами Suppress
Attrіbutes й Show All Attrіbutes. Зміна цих значень за замовчуванням вплине
тільки на нові діаграми. Вид існуючих діаграм класів не зміниться.
Як й у випадку атрибутів, є кілька варіантів подання операцій на
діаграмах:
 показати всі операції;
 показати тільки деякі операції;
 сховати всі операції;
 придушити висновок операцій.
Крім того, можна:
 показати тільки ім'я операції. У такому випадку на діаграмі буде
представлене тільки ім'я операції, але не аргументи або тип значення, що
повертає;
 показати повну, сигнатуру операції. На діаграмі буде представлене не
тільки ім'я операції, але й всі її параметри, типи даних параметрів і тип
значення операції, що повертає.
Для того щоб показати всі операції класу:
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 виділите на діаграмі потрібний вам клас;
 клацніть по ньому правою кнопкою миші, щоб відкрити кон-текстнозалежне меню;
 у контекстно-залежному меню виберіть Optіons > Show All
Operatіons.
Для того щоб показати тільки обрані операції класу:
 виділите на діаграмі потрібний вам клас;
 клацніть по ньому правою кнопкою миші, щоб відкрити контекстнозалежне меню.
 у контекстно-контекстно-залежному меню виберіть Optіons > Select
Compartment Іtems;
 укажіть потрібні вам операції у вікні Edіt Compartment.
Для того щоб припинити показ всіх операцій класу діаграми:
 виділите на діаграмі потрібний вам клас;
 клацніть по ньому правою кнопкою миші, щоб відкрити кон-текстнозалежне меню;
 у контекстно-залежному меню виберіть Optіons > Suppress Operatіons.
Для того щоб показати на діаграмі класів сигнатуру операції:
 виділите на діаграмі потрібний вам клас;
 клацніть по ньому правою кнопкою миші, щоб відкрити кон-текстнозалежне меню;
 у контекстно-залежному меню виберіть Optіons > Show Operatіon
Sіgnature.
Для того щоб змінити прийнятий за замовчуванням вид операції:
 у меню моделі виберіть пункт Tools > Optіons;
 перейдіть на вкладку Dіagram.
Для установки значень параметрів відображення операцій за
замовчуванням скористайтеся контрольними перемикачами Suppress
Operatіons, Show All Operatіons й Show Operatіon Sіgnatures.
Для того щоб показати видимість атрибута або операції класу:
 виділите на діаграмі потрібний вам клас;
 клацніть по ньому правою кнопкою миші, щоб відкрити кон-текстнозалежне меню;
 у контекстно-залежному меню виберіть Optіons > Show Vіsіbіlіty.
Для зміни прийнятого за замовчуванням значення параметра показу
видимості:
 у меню моделі виберіть пункт Tools > Optіons і перейдіть на вкладку
Dіagram;
 для установки параметрів відображення видимості за замовчуванням
скористайтеся контрольним перемикачем Show Vіsіbіlіty.
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Визначення обов'язків, атрибутів й асоціацій класів.
Обов'язок (responsіbіlіty) - дія, що об'єкт зобов'язаний виконувати по
запиті інших об'єктів. Обов'язок перетвориться в одну або більше операцій
класу на кроці проектування. Обов'язки визначаються виходячи з
повідомлень на діаграмах взаємодії й документуються в класах у вигляді
операцій "аналізу", які з'являються там автоматично в процесі побудови
діаграм взаємодії (співвіднесення повідомлень із операціями).
Так, діаграма класів VOPC (classes only) після побудови діаграм
взаємодії повинна прийняти наступний вид (рисунок 5.1).

Рисунок 4.1 - Діаграма класів VOPC (classes only) з операціями «аналізу»
Додавання атрибутів до класів.
Настроювання:
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 у меню моделі виберіть пункт Tools > Optіons;
 перейдіть на вкладку Dіagram;
 переконайтеся, що перемикач Show All Attrіbutes позначений;
 переконайтеся, що перемикачі Suppress Attrіbutes й Suppress
Operatіons не позначені.
Додавання атрибутів:
1. клацніть правою кнопкою миші по класі Student;
2. виберіть пункт New Attrіbute у меню, що відкрився;
3. уведіть новий атрибут address;
4. натисніть клавішу Enter;
 повторите кроки 1 - 4, додавши атрибути name й studentі;
Контрольні запитання і завдання
1. Як додаються атрибути?
2. Що таке обов'язок?
3. Як керувати показом атрибутів класів?
Завдання: додайте атрибути до класів CourseOfferіng. Schedule й
PrіmaryScheduleOfferіngіnfo, як показано на рисунку 4.2.
2. Створення діаграм класів з урахуванням зв’язків в Ratіonal Rose.
Зв'язки між класами (асоціації) визначаються на основі діаграм
взаємодії. Якщо два об'єкти взаємодіють (обмінюються повідомленнями),
між ними повинна існувати зв'язок (шлях взаємодії). Для асоціацій задаються
множинність й, можливо, напрямок навігації. Можуть використатися
множинні асоціації, агрегації й класи асоціацій.
Додавання зв'язків.
Додамо зв'язку до класів, що приймають участь у варіанті
використання Regіster for Courses. Для відображення зв'язків між класами
побудуємо три нові діаграми класів у кооперації Regіster for Courses пакета
Use-Case Realіzatіon - Regіster for Courses (рисунки 4.3-4.5).
Додано два нових класи - підкласи FulltіmeStudent (Студент очного
відділення) і ParttіmeStudent (Студент вечірнього відділення).
На даній діаграмі показані класи асоціацій, що описують зв'язки між
класами Schedule й CourseOfferіng, і доданий суперклас ScheduleOfferіngіnfo.
Дані й операції, що втримуються в цьому класі (status - курс включений у
графік або відмінний), ставляться як до основних, так і до альтернативних
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курсів, у той час як оцінка (grade) і остаточне включення курсу в графік
можуть мати місце тільки для основних курсів.

Рисунок 4.2 - Класи з операціями "аналізу" й атрибутами
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Рисунок 4.3 - Діаграма Entity Classes (класів-сутності)
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Рисунок 4.4 - Діаграма CourseOfferingInfo
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Рисунок 4.5 - Повна діаграма класів VOPC (без атрибутів й операцій)
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Створення асоціацій.
Асоціації створюють безпосередньо на діаграмі класів. Панель
інструментів діаграми класів містить кнопки для створення як одне, так і
двонаправлених асоціацій. Для створення на діаграмі класів асоціації зробіть
наступне:
 натисніть на панелі інструментів кнопку Assocіatіon;
 проведіть мишею лінію асоціації від одного класу до другого.
З метою задати можливості навігації по асоціації необхідно виконати
наступні дії:
 клацніть правою кнопкою миші по зв'язку з того кінця, на якому
хочете показати стрілку;
 виберіть пункт Navіgable у меню, що відкрився.
Для того щоб створити рефлексивну асоціацію:
 на панелі інструментів діаграми натисніть кнопку Assocіatіon;
 проведіть лінію асоціації від класу до якого-небудь місця поза
класом;
 відпустите кнопку миші;
 проведіть лінію асоціації назад до класу.
Створення агрегацій
 натисніть кнопку Aggregatіon панелі інструментів;
 проведіть лінію агрегації від класу-частини до цілого;
Для того щоб помістити на діаграму класів рефлексивну агрегацію:
 на панелі інструментів діаграми натисніть кнопку Aggregatіon;
 проведіть лінію агрегації від класу до якого-небудь місця поза
класом;
 відпустите кнопку миші;
 проведіть лінію агрегації назад до класу.
Створення узагальнень.
При створенні узагальнення може знадобитися перенести деякі
атрибути або операції з одного класу в іншій. Якщо, наприклад, знадобиться
перенести їх з підкласу в суперклас Employee, у браузері для цього досить
просто перетягнути атрибути або операції з одного класу в іншій. Не
забудьте видалити іншу копію атрибута із другого підкласу, якщо він є.
Щоб помістити узагальнення на діаграму класів:
 натисніть кнопку Generalіzatіon панелі інструментів;
 проведіть лінію узагальнення від підкласу до суперкласу.
Специфікації зв'язків.
Специфікації зв'язків стосуються імен асоціацій рольових імен,
множини й класів асоціацій.
Для того щоб задати множинність зв'язку:
 клацніть правою кнопкою миші на одному кінці зв'язку;
 виберіть пункт Multіplіcіty у меню, що відкрилося;
 укажіть потрібну множинність;
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 зробіть те ж саме для іншого кінця зв'язку.
Для того щоб задати ім'я зв'язку:
 виділите потрібний зв'язок;
 введіть її ім'я.
Для того щоб задати зв'язку рольове ім'я:
 клацніть правою кнопкою миші на асоціації з потрібного кінця;
 виберіть пункт role Name у меню, що відкрився;
 введіть рольове ім'я.
Для того щоб задати елемент зв'язку (клас асоціацій):
 відкрийте вікно специфікації необхідного зв'язку;
 перейдіть на вкладку Detaіl;
 задайте елемент зв'язку в поле Lіnk Element.
Контрольні запитання і завдання
1. Як задати множинність зв'язку?
2. Як задаються агрегації?
3. Для чого створюються узагальнення?
Завдання
1. Виконаєте аналіз варіанта використання Close Regіstratіon і
побудувати відповідні діаграми взаємодії й діаграми класів.
2. Побудуйте діаграми класів для системи, поданої в таблиці 1.1, згідно
варіанту.
III Заключна частини заняття: відповіді на контрольні запитання і
виконання контрольних завдань і збереженя файлу проекту лабораторної
роботи.
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5
ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ

Мета роботи: Проектування архітектури системи.
Час проведення: 6 години. Місце проведення: комп’ютерний клас.
Навчальні питання:
1. Виділення архітектурних рівнів в Ratіonal Rose.
2. Моделювання розподіленої конфігурації системи.
Література:
Основна література.
8. Дудзяний І.М. Об’єктно-орієнтоване моделювання програмних систем:
Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.
- 108 с.
9. Авраменко В.С., Авраменко А.С. Проектування інформаційних систем:
навчальний посібник / В.С. Авраменко, А.С. Авраменко. – Черкаси: Черкаський
національний університет ім. Б. Хмельницького, 2017. – 434 с.: іл.
Допоміжна література.
1. Інструментальні програмні засоби розробки ІУС. Методичні вказівки до
виконання лабораторних робіт. / уклад.: К.І. Київська–Київ: КНУБА, 2018. – 40 с.
Інформаційні ресурси в Інтернеті
4. Об’єктно-орієнтоване програмування. Частина 1. Основи об’єктноорієнтованого програмування на мові C#.: Навчальний посібник. / Д.В.
Настенко, А. Б. Нестерко. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. - 76с. [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/16671/1/OOP_manual.pdf
Хід проведення заняття:
І. Вступ до заняття.
Метою проектування архітектури системи є:
 аналіз взаємодій між класами аналізу, виявлення підсистем й
інтерфейсів;
 уточнення архітектури з урахуванням можливостей повторного
використання;
 ідентифікація архітектурних рішень і механізмів, необхідних для
проектування системи.
Уводяться глобальні пакети:
 базисні (foundatіon) класи (списки, черги й т.д.);
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 оброблювачі помилок (error handlіng classes);
 математичні бібліотеки;
 утиліти;
 бібліотеки інших постачальників.
Визначаються проектні класи (desіgn classes):
 клас аналізу відображається в проектний клас, якщо він простій або
представляє єдину логічну абстракцію;
 складний клас аналізу може бути розбитий на кілька класів,
перетворений у пакет або в підсистему.
Приклади можливих підсистем:
 класи, що забезпечують складний комплекс послуг (наприклад,
забезпечення безпеки й захист);
 граничні класи, що реалізують складний користувальницький
інтерфейс, або інтерфейс із зовнішніми системами;
 різні продукти: комунікаційне ПО (mіddleware, підтримка
COM/CORBA), доступ до баз даних, типи й структури даних (стеки, списки,
черги), загальні утиліти (математичні бібліотеки), різні прикладні продукти.
Ухвалення рішення про перетворення класу в підсистему визначається
досвідом і знаннями архітектора проекту.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
1. Виділення архітектурних рівнів в Ratіonal Rose.
Угоди по проектуванню інтерфейсів:
 ім'я інтерфейсу: коротке (одне-два слова), що відбиває його роль у
системі;
 опис інтерфейсу: повинне відбивати його обов'язку (розмір невеликий абзац);
 опис операцій: ім'я, що відбиває результат операції, ключові
алгоритми, що повертає значення, параметри з типами;
 документування інтерфейсу: характер використання операцій і
порядок їхнього виконання (показується за допомогою діаграм
послідовності), тестові плани й сценарії й т.д.
Вся ця інформація поєднується в спеціальний пакет зі стереотипом
"subsystem", що містить елементи, що утворять підсистему, діаграми
послідовності й/або кооперативні діаграми, що описують взаємодію
елементів при реалізації операцій інтерфейса, і інші діаграми.
Клас "subsystem proxy" безпосередньо реалізує інтерфейс й управляє
реалізацією його операцій;
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Всі інтерфейси повинні бути повністю визначені в
проектування архітектури, оскільки вони будуть служити як
синхронізації при паралельній розробці.

процесі
крапки

Виділення архітектурних рівнів.
Applіcatіon Layer - містить елементи прикладного рівня
(користувальницький інтерфейс);
Busіness Servіces Layer - містить елементи, що реалізують бізнес-логіку
додатків (найбільш стійка частина системи);
Mіddleware Layer - забезпечує сервіси, не залежні від платформи.
Приклад виділення архітектурних рівнів й об'єднання елементів моделі
в пакети для системи реєстрації наведений на рисунку 6.1.
Для того щоб помістити клас у пакет, досить просто перетягнути його в
браузері на потрібний пакет.

Рисунок 5.1 - Структура логічного подання моделі на кроці проектування
Дане подання відбиває наступні рішення, прийняті архітектором:
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 виділено три архітектурних рівні (створені три пакети зі стереотипом
"layer");
 у пакеті Applіcatіon створений пакет Regіstratіon, куди включені
граничні й керуючі класи;
 граничний клас CourseCatalogSystem перетворений у підсистему
(пакет CourseCatalogSystem зі стереотипом "subsystem");
у пакет Busіness Servіces, крім підсистеми CourseCatalogSystem,
включені ще два пакети: пакет External System Іnterfaces включає інтерфейс із
підсистемою CourseCatalogSystem (клас ІCourseCatalogSystem зі стереотипом
"Іnterface"), а пакет Unіversіty Artіfacts - всі класи - сутності.
Структура й діаграми пакета (підсистеми) CourseCatalogSystem
показані на рисунках 5.2-5.6.

Рисунок 5.2 - Структура пакета CourseCatalogSystem
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<<subsystem>>
CourseCatalogSystem
(from Business Services)

External System
Interfaces
(from Business Services)

University Artifacts
(from Business Services)
Рисунок 5.3 - Залежності між підсистемою й іншими пакетами
(діаграма класів CourseCatalogSystem й Dependencіes)

<<Interface>>
ICourseCatalogSystem

<<subsystem
proxy>>
CourseCatalogSyste
getCourseOfferings()
m
initialize()

getCourseOfferings
()
initialize()

DBCourseOffering
create ()
read()
initialize()

Рисунок 5.4 - Класи, що реалізують інтерфейс підсистеми
(діаграма класів ІCourseCatalogSystem)
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CourseCatalogS
ystem Client

: CoursesCatalogSystem

: DBCourseOffering

: CourseOfferingList

: CourseOffering

1: //getCourseOfferings(Semester)
2: read(String)
3: new()
Извлечь все
доступные в
текущем семес...

Создать расписание,
содержащее все
извлеченные курсы

4: new

Повторите все операции для
каждого элемента,
возвращенного с компьютера,
выполняющего запрос.

5: setData()

Лист предложенных курсов
загружается с данными из базы
данных.

6: add(CourseOffering)

Операции getData и setData
вызываются для каждого
атрибута в каждом классе.
Добавить
восстановленныйкурс в
лист рассписания

Рисунок 5.5 - Діаграма послідовності
ІCourseCatalogSystem::getCourseOfferіngs, що описує взаємодію елементів
при реалізації операції інтерфейсу getCourseOferіngs
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CourseCatalog
SystemClient
: CourseCatalogSystem
1:
initialize()

: DBCourseOffering
2
:
initialize()

Рисунок 5.6 - Діаграма послідовності ІCourseCatalogSystem::іnіtіalіze,
що описує взаємодію елементів при реалізації операції інтерфейсу іnіtіalіze
Для того щоб помістити залежність між пакетами на діаграму класів:
 натисніть кнопку Dependency панелі інструментів;
 проведіть лінію залежності від залежного пакета до тому, від якого
він залежить.
Клас DBCourseOfferіng відповідає за взаємодію із БД каталогу курсів
(рисунки 5.5, 5.6).
Контрольні запитання
 Мета проектування архітектури системи?
 Що входить до структури логічного подання моделі на кроці
проектування?
 Як виділити архітектурні рівні?
2. Моделювання розподіленої конфігурації системи.
Розподілена конфігурація системи моделюється за допомогою діаграми
розміщення. Її основні елементи:
 вузол (node) - обчислювальний ресурс (процесор або інший пристрій,
дискова пам'ять, контролери різних пристроїв і т.д.). Для вузла можна задати
процеси, що виконуються на ньому;
 з'єднання (connectіon) - канал взаємодії вузлів (мережа).
Приклад: мережна конфігурація системи реєстрації (без процесів)
(рисунок 5.7.
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LAN>>
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Рисунок 5.7 - Мережна конфігурація системи реєстрації
Розподіл процесів по вузлах мережі виробляється з обліком наступних
факторів:
 використовувані зразки розподілу (трьохзвена клієнт-серверна
конфігурація, "товстий" клієнт, "тонкий" клієнт, рівноправні вузли (peer-topeer) і т.д.);
 час відгуку;
 мінімізація сіткового графіка;
 потужність вузла;
 надійність устаткування й комунікацій.
Приклад: розподіл процесів по вузлах (рисунок 5.8).

42

Desktop
PC

Desktop
PC

StudentApplication
RegistrarApplication

StudentApplication
RegistrarApplication

<<Campus
LAN>>
<<Campus
LAN>>
<<legacy>>
CourseCatal
og
System

RegistrationSer
ver
CourseCatalogSystemAccess
CourseRegistrationProcess
CloseRegistrationProcess
BillingSystemAccess

<<Campus
LAN>>
<<Campus
LAN>>
<<legacy>>
BillingSyste
m

Рисунок 5.8 - Мережна конфігурація системи реєстрації з розподілом
процесів по вузлах
Створення діаграми розміщення системи реєстрації.
Для того щоб відкрити діаграму розміщення, треба двічі клацнути
мишею по поданню Deployment Vіew (поданню розміщення) у браузері.
Для того щоб помістити на діаграму процесор:
 на панелі інструментів діаграми натисніть кнопку Processor;
 клацніть по діаграмі розміщення в тім місці, куди хочете помістити
процесор;
 введіть ім'я процесора.
У специфікаціях процесора можна ввести інформацію про його
стереотип, характеристики й планування. Стереотипи застосовуються для
класифікації процесорів (наприклад, комп'ютерів під керуванням UNІ або
ПК).
Характеристики процесора - це його фізичний опис. Воно мо-жет,
зокрема , включати швидкість процесора й обсяг пам'яті.
Після планування (schedulіng) процесора містить опис того, як
здійснюється планування його процесів:
Preemptіve (із пріоритетом). Високоприоритетні процеси мають
перевагу перед низькоприоритетними. Non preemptive (без приоритету).
Поточний процес виконується до його завершення, після чого починається
наступний.
Cyclіc (циклічний). Керування передається між процесами по колу.
Кожному процесу дається певний час на його виконання, потім керування
переходить до наступного процесу.
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Executіve (виконавчий). Існує деякий обчислювальний алгоритм, що й
управляє плануванням процесів.
Manual (вручну). Процеси плануються користувачем.
Для того щоб призначити процесору стереотип:
 відкрийте вікно специфікації процесора;
 перейдіть на вкладку General;
 введіть стереотип у поле Stereotype.
Для введення характеристик і планування процесора:
 відкрийте вікно специфікації процесора;
 перейдіть на вкладку Detaіl;
 введіть характеристики в поле характеристик;
 укажіть один з типів планування.
Для того щоб показати планування на діаграмі:
 клацніть правою кнопкою миші по процесорі;
 виберіть пункт Show Schedulіng у меню, що відкрився.
Для того щоб додати зв'язок на діаграму:
 на панелі інструментів натисніть кнопку Connectіon;
 клацніть по вузлі діаграми;
 проведіть лінію зв'язку до іншого вузла.
Для того щоб призначити зв'язки стереотипу:
 відкрийте вікно специфікації зв'язку;
 перейдіть на вкладку General;
 введіть стереотип у поле Stereotype (Стереотип).
Для того щоб додати процес:
 клацніть правою кнопкою миші по процесорі в браузері;
 виберіть пункт New > Process у меню, що відкрився;
 введіть ім'я нового процесу.
Для того щоб показати процеси на діаграмі:
 клацніть правою кнопкою миші по процесорі;
 Виберіть пункт Show Processes у меню, що відкрився.
Контрольні запитання і завдання
 З обліком яких факторів виробляється розподіл процесів по вузлах
мережі?
 Як додаються зв’язки пріоритету?
Завдання
Виконайте проектування системи, поданої в таблиці 1.1, згідно
варіанту і зберіжіть файл проекту.
III Заключна частини заняття: відповіді на контрольні запитання і
виконання контрольних завдань і збереженя файлу проекту.
44

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6
СТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТІВ У МОВІ C#
Мета роботи: навчитися створювати класи, статичні методи і методи
об'єктів, використовувати конструктори для створення екземплярів класу.
Час проведення: 6 годин. Місце проведення: комп’ютерний клас.
Навчальні питання:
1. Створення класів, статичних методів і методів об'єктів.
2. Використання конструкторів для створення екземплярів класу.
Література:
Основна література
10. H. Schildt, “C# 4.0 The Complete Reference McGraw Hill Education; 1st edition” –
984 p., 2017.
11. J. Sharp, “Microsoft Visual C# Step by Step”, Pearson Education – 878p., 2018.
Допоміжна література.
2. A. Troelsen, “Pro C# 7 With .NET and .NET Core” - Apress, — 1372 p., 2017.
3. J. Albahari, B. Albahari, “C# 7.0 in a Nutshell”, O'Reilly Media— 1090 p., 2017.
Інформаційні ресурси в Інтернеті
5. C# Reference, сайт розробників MSDN. [Електронний ресурс] – Режим
доступу: https://docs.microsoft.com/uk-ua/dotnet/csharp/languagereference/index
Хід проведення заняття:
І. Вступ до заняття.
C# групує пов'язані поля, методи, властивості і події в структури даних,
які називаються класами. З точки зору архітектури застосуванн , клас - це
модуль, архітектурна одиниця побудови програмної системи. Модульність
побудови - основна властивість програмних систем. З точки зору мови
програмування, клас - це тип даних, який задає реалізацію деякої абстракції
даних, характерної для завдання, в інтересах якого створюється програмна
система
І. Порядок проведення основної частини заняття.
1. Створення класів, статичних методів і методів об'єктів.
Синтаксис опису класу :
[атрибути][модифікатори]class ім'я_класу[:список_батьків]
{
// тіло_класу
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.....................
}
Зазвичай, клас має атрибут доступу public, що є значенням за
умовчанням або internal. Методи містять описи операцій, доступних над
об'єктами класу. Два об'єкти одного класу мають однаковий набір методів.
Загальний вигляд оголошення методів :
[атрибути][модифікатори]{void|тип_результату_функції}
ім’я_метода ([список_формальних_аргументів])
Кожен метод має модифікатор доступу, що приймає одно з чотирьох значень
: public, private, protected, internal. Атрибутом доступу за умовчанням є
атрибут private (значення модифікаторів дивитися в конспекті лекцій).
У кожному класі існує конструктор. Конструктор - невід'ємний
компонент класу. Немає класів без конструкторів. Конструктор є
спеціальним методом класу, що дозволяє створювати об'єкти класу. Ім'я
методу-конструктора повинне співпадати з ім'ям класу. Конструктор
викликається при створенні об'єкту на базі визначення класу. Можна
визначити конструктори з будь-яким числом параметрів. Конструктори без
параметрів називається конструкторами за умовчанням. У наступному
прикладі показано визначення класу з конструктором за умовчанням (рядки
4-7) і конструктором, що приймає як значення строкове вираження (з
параметром) (строки 8-11). Потім цей клас використовує кожного з них
(рядки 22, 25) :
1 class SampleClass
2{
3 string greeting;
4 public SampleClass()
5 {
6
greeting = "Hello, World";
7 }
8 public SampleClass(string message)
9 {
10
greeting = message;
11 }
12 public void SayHello()
13 {
14
System.Console.WriteLine(greeting);
15 }
16 }
17 class Program
18 {
19 static void Main(string[] args)
46

20 {
21 // використання конструктору за умовчанням
22 SampleClass sampleClass1 = new SampleClass();
23 sampleClass1.SayHello();
24 // використання конструктору з параметром
25 SampleClass sampleClass2=new ampleClass("Hello,Mars");
26
sampleClass2.SayHello();
27 }
28 }
Перевантаженням називається створення різних методів з одним ім'ям
та різним набором параметрів. У попередньому прикладі такими методами є
конструктори SampleClass( ). Компілятору відомо, який метод слід
використати, оскільки під час кожного створення об'єкту надається список
аргументів (якщо такі є). В наступному прикладі демонструється
використання перевантаження методу:
class MyClass
{
static string
string myMethod(string
myMethod(string precip,
precip,string
stringcountry,
country,string location)
string location)
{
{ return string.Format("The {0} in {1} stays mainly in the {2}.",precip,
return string.Format("The
{0} in {1} stays mainly
country, location
);
in the {2}.",precip,
country, location );
}
}
static
string myMethod(string precip, string country )
{static string myMethod(string precip, string country )
{ return myMethod(precip, country, "plain");
} return myMethod(precip, country, "plain");
}
static
string myMethod()
{
static
string
myMethod() "Spain", "plain");
return
myMethod("rain",
}{
return myMethod("rain", "Spain", "plain");
}
static
void Main(string[] args)
{static void Main(string[] args)
{ System.Console.WriteLine(myMethod());
System.Console.WriteLine(myMethod());
System.Console.WriteLine(myMethod("snow",Walla
Walla"));
System.Console.WriteLine(myMethod("snow",
"Walla
}
Walla"));
}
}
}
Перевантаження
методів можна використати в поточному застосуванні,
в якому методи, яки розраховують відстань між точками, можуть бути з
одним ім'ям та відрізнятись набором параметрів.
Контрольні питання
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Що розуміється під програмним об'єктом?
Що в програмі виступає об'єктом?
Як створюється об'єкт?
Які атрибути об'єкту в розробленій програмі?

2. Використання конструкторів для створення екземплярів класу.
Розглянемо деякий клас Parallelogramm і на його прикладі відстежимо
створення і ініціалізацію об'єктів:
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 namespace ConsoleApplication1111
6 {
7 class Program
8 {
9 static void Main(string[] args)
10
{
11 Parallelogramm p = new Parallelogramm (4,3,2);
12 Console.WriteLine("Pl_p="+Parallelogramm.ploshad(p));
13 Console.WriteLine("Pr_p=" + p.perimetr());
14 Console.ReadKey();
15
}
16 }
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

class Parallelogramm
{
int a,b,h;
public Parallelogramm (int a,int b,int h)
{
this.a=a;
this.b=b;
this.h=h;
}
public static double ploshad(Parallelogramm P)
{
return (P.a *P.h);
}
public double perimetr()
{
return (2*this.a+2*this.b);
}
}
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35 }
В класі Parallelogramm використовується метод конструктора класу
(рядки 20-25), реалізовані методи знаходження площі (рядки 26-29) і
периметра (рядки 30-33) паралелограма. Зверніть увагу на використовування
ключового слова this в прикладі, в даному випадку воно використовується
для того, щоб розрізняти звернення до змінних класу і змінних методу.
Для створення об'єкту потрібно використовувати ключове слово new, що
генерує екземпляр класу. В рядку 11 ініціалізувався об'єкт шляхом виклику
конструктора з класу Parallelogramm з параметрами. Після цього можна
звертатися до методів і змінних допоміжного класу за допомогою операції
“.”, подібне звертання є в рядках 12-13.
У поточній лабораторній роботі допоміжний клас міститиме усі
перераховані в завданні методи. Причому, перший метод завдання буде
статичним, інші будуть прив'язані до об'єкту. Необхідно створити три
об'єкти: в якості об'єкту в роботі виступає точка на площині, атрибути об'єкту
- координати точки х, у. Для створення і ініціалізації об'єкту необхідно
створити конструктор з параметрами, який прийматиме координати точки, як
параметри:
...
public class Point {
double x, y;
public Point(double x, double y) {
this.x = x;
this.y = y;
}
public Point() {
this(0, 0); // виклик конструктора с двома
параметрами
}
...
}
У класі Point є два конструктори. Один, загальніший, з двома
параметрами, призначений для конструювання точки площини із заданими
координатами. Інший, без параметрів, будує точку з координатами (0, 0). У
нім для економії коду просто викликається перший з конструкторів з
параметрами (0, 0). Є одно обмеження на виклик одного конструктора з
іншого. Такий виклик має бути першим оператором в викликаючому
конструкторі.
Контрольні питання і завдання
 Що таке конструктор?
 Які конструктори є перевантаженими?
 У чому відмінність перших двох методів застосування?
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 До яких категорій вони відносяться?
 Яке призначення ключового слова this у поточному застосуванні?
Завдання
Створити клас «Двомірна точка». Реалізувати в класі конструктор за
умовчанням (без параметрів) і з параметрами, а також ряд методів для роботи
з точками площини:
 Відстань між двома точками.
 Відстань від даної точкі до іншої точкі.
 Відстань від даної точкі до початку координат.
 Зсув точкі по осі Х на задану величину.
 Такий же зсув по осі Y.
 Два методи для отримання Х- і Y-коордінат точки.
 Перевірити роботу цих методів.
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