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III EEN INLEIDING IN DE UNIFIED MODELING LANGUAGE

Als een aannemer een huis bouwt, dan ontwerpt hij dat huis niet terwijl hij het bouwt. Hij
bouwt het huis in plaats daarvan aan de hand van een gedetailleerde reeks bouwplannen.
Deze bouwplannen tonen nauwgezet het ontwerp van het huis. Er wordt niets aan het
toeval overgelaten.

Maar hoe vaak hebt u, of heeft iemand die u kent, een programma tijdens het
programmeren in elkaar gedraaid? Hoe vaak heeft die werkwijze u in de problemen
gebracht?

De Unified Modeling Language (UML) probeert bouwplannen in de wereld van de software
te introduceren. De UML is een industriestandaard modelleertaal. Deze taal bestaat uit een
aantal grafische notaties waarmee u de hele architectuur van uw software kunt beschrijven.
Het bestaat dus uit notaties voor het beschrijven van alle aspecten van de
softwareontwikkeling. Programmeurs, softwarearchitecten en analisten gebruiken
modelleertalen om het ontwerp van software grafisch te beschrijven.

Nieuw begrip : Een modelleertaal is een grafische notatie voor het beschrijven van
softwareontwerpen. De taal omvat ook een aantal regels waarmee juiste
van onjuiste tekeningen kunnen worden onderscheiden. Het zijn deze
regels die de UML tot een modelleertaal maken, in plaats van alleen een
verzameling symbolen voor het tekenen.

Een modelleertaal is niet hetzelfde als een proces of een methodologie. Een methodologie
vertelt u hoe u software ontwerpt. Het levert u dus richtlijnen voor het analyseren en
ontwerpen van software. Een modelleertaal illustreert het ontwerp dat u zult maken door
een methodologie te volgen. Het is belangrijk op te merken dat een modelleertaal u niet
vertelt hoe u een ontwerp moet ontwikkelen.

Nieuw begrip : Een methodologie beschrijft een procedure voor het ontwerpen van
software. Een methodologie omvat vaak een modelleertaal, die dan dat
ontwerp op grafische manier weergeeft.

De UML is niet de enige modelleertaal. Het is echter wel een in brede kringen aanvaarde
standaard.

Het is tijdens het modelleren van software belangrijk dat in een algemeen aanvaarde taal te
doen. Andere ontwikkelaars kunnen uw ontwerpdiagrammen dan snel en makkelijk
begrijpen. De makers van de UML hebben in feite hun drie met elkaar concurrerende
modelleertalen samengevoegd - vandaar de U(nified) in UML (Unified Modeling Language
betekent letterlijk vereende modelleertaal ). De UML levert een gemeenschappelijke
vocabulaire waarmee ontwikkelaars hun ontwerpen kunnen overdragen.

Het is niet het doel van deze cursus een uitgebreide inleiding in de UML te leveren. De
cursus zal alleen de praktische delen daarvan presenteren die u meteen kunt gebruiken
voor het beschrijven van uw software.

UML is in eerste instantie een taal, een betekenisvolle (grafische) notatiewijze om de
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verschillende aspecten in een objectgeoriënteerd ontwerp weer te geven. De taal bestaat uit
een verzameling van min of meer onafhankelijke diagramtechnieken. We zullen in dit
hoofdstuk de drie belangrijkste behandelen, namelijk :

- Klassediagram: laat zien * welke klassen er zijn ontworpen
* welke attributen en bewerkingen of methodes

deze klassen hebben
* welke relaties tussen deze klassen bestaan.

Het is dus een weergave van de statische structuur van een
programma.

- Objectdiagram: grafische weergave van een object
- Volgordediagram: weergave van het berichtenverkeer tussen de verschillende

klassen, dat samenhangt met een specifieke
gebruiksmogelijkheid. Een volgordediagram laat dus iets
zien van de werking van een programma.

1. Het klassediagram

1.1 Uw klassen modelleren.

U zal gedurende het afgelopen jaar heel wat code zien. De code is feitelijk het laagste
niveau aan documentatie voor uw software. Werkt uw code, dan weet u zeker dat uw
ontwerp gedocumenteerd is.

De code mag dan misschien wel de meest volledige documentatie van uw ontwerp zijn,
maar het kan voor andere mensen uitermate moeilijk zijn om daar vat op te krijgen - vooral
als ze niet bekend zijn met de code. Deze 'documentatie' is nutteloos voor iemand die de
implementatietaal misschien niet zal kennen.

U hebt in plaats daarvan een notatie nodig die het u mogelijk maakt uw ontwerp zo te
documenteren dat andere mensen het ontwerp in één oogopslag kunnen begrijpen. Andere
mensen kunnen op die manier de structuur van de klassen op een hoog niveau bekijken en
zich alleen in de details verdiepen als ze dat ook echt moeten doen. Een grafische notatie
schermt u op die manier van de details af, zodat u zich er op kunt concentreren de
structuur van een programma op een hoog niveau te begrijpen.

Pas op : Voor het maken van documentatie die van de code gescheiden is, moet u zich
ervoor inzetten deze documentatie met de code gesynchroniseerd te houden.

De UML helpt u uw ontwerp over te dragen door een omvangrijke verzameling notaties te
leveren voor het beschrijven van uw klassen. Andere mensen kunnen makkelijk zien wat de
hoofdklassen zijn waar het ontwerp van uw programma uit is samengesteld als u deze
notatie gebruikt. U zult zien dat de UML het u mogelijk maakt uw klassen te definiëren en
de relaties op hoog niveau tussen deze klassen te beschrijven.

1.1.1. De basisnotatie voor klassen.

De UML levert een omvangrijke verzameling notaties voor het modelleren van klassen. De
klasse wordt in de UML gerepresenteerd door een vak. Het bovenste vak bevat altijd de
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naam van de klasse (meestal vet gedrukt). Het middelste vak bevat alle eventuele
eigenschappen of attributen en het onderste vak bevat de bewerkingen of methoden. Zijn
er geen attributen of methoden dan blijft het betreffende deel leeg. Grafische opmerkingen
over uw model worden weergegeven in vakken met gevouwen hoeken. Figuur 3.1 toont de
basisstructuur voor klassen.

Naam van
klasse

«Naam van klasse»

«Eigenschappen» Eigen-
schappen

«Bewerkingen»

Bewerkingen

Figuur 3.1. De UML-notatie voor klassen

Voor de attributen wordt volgende syntaxis gehanteerd:

naam?: type? ?= waarde?

waarbij alles tussen de rechte haken mag worden weggelaten.

Naam en type geven hierin de naam en het type van het attribuut weer.

De aanduiding = waarde geeft een standaardwaarde aan, die het attribuut krijgt bij de
creatie van een instantie van de klasse. Indien gewenst, kan van een attribuut enkel de
naam vermeld worden.

De volledige syntaxis voor de methode(bewerking)aanduidingen is:

Naam(?parameterlijst?) ?: resultaattype?

De minimale aanduiding bestaat dus uit de naam van de methode plus een paar haakjes;
desgewenst zullen we daar aanduidingen aan toevoegen van aantal en typen van de
parameters, en van het type van de terugkeerwaarde. In UML worden methoden eigenlijk
bewerkingen genoemd. Maar de UML maakt wel degelijk een verschil tussen bewerkingen
en methoden. Een bewerking is volgens de UML een service die u bij een willekeurig object
van een klasse kunt aanvragen, terwijl een methode een specifieke implementatie van die
bewerking is. We zullen ons in de lessen aan de UML houden.

U kunt de tekens - , # en + in het model gebruiken. Deze tekens geven de zichtbaarheid
van een eigenschap of een bewerking aan. Het streepje (-) betekent privé (private), het
matje (#)betekent beveiligd (protected) en de plus (+) betekent publiek (public) (zie figuur
3.2).



Een inleiding in de Unified Modeling Language 54

Hogeschool Gent – Departement Bedrijfskunde Aalst Academiejaar 2004-2005

Zichtbaarheid

+ public_attributen
# protected_attributen
- private_attributen

+ public_bewerkingen
# protected_ bewerkingen
- private_ bewerkingen

Figuur 3.2. De UML-notatie voor het aangeven van de zichtbaarheid

Figuur 3.3 illustreert een klasse BankAccount. Een opmerking helpt soms betekenis over te
dragen die anders verloren zou raken of over het hoofd zou worden gezien, zoals de
opmerking in figuur 3.4.

BankAccount

- balance :double

+ depositFunds(amount : double) : void
+ getBalance( ) : double
# setBalance( ) : void
+ withdrawFunds(amount : double) : void

Figuur 3.3. Een volledig beschreven klasse

Bank

+ addAccount( )
+ totalHoldings( ) De Bank bevat een aantal
+ totalAccounts( ) rekeningen en levert
+ deposit( ) bewerkingen voor het werken
+ balance( ) met deze rekeningen

Figuur 3.4. Een gedetailleerd voorbeeld van een opmerking

Deze opmerkingen in het model komen overeen met de bekende gele plakblaadjes in de
echte wereld.

1.1.2. Geavanceerde notatie voor klassen.

De UML definieert ook nog een paar andere, meer geavanceerde notaties. Wordt deze
notatie op de juiste manier gebruikt, dan helpt deze u meer omschrijvende modellen te
maken.

De UML maakt betere beschrijvingen mogelijk door het u mogelijk te maken de
vocabulaire van de taal zelf uit te breiden door stereotypen te gebruiken.
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Nieuw begrip : Een stereotype is een UML-element waarmee u de vocabulaire van de taal
UML zelf kunt uitbreiden. Een stereotype bestaat uit een woord of een
zinsnede tussen dubbele hoekige haakjes (« »). U plaatst een stereotype
boven of naast een bestaand element.

Figuur 3.1. toont bijvoorbeeld het stereotype «Eigenschap». Dit stereotype illustreert waar
eigenschappen aan een klassevak moeten worden toegevoegd. Figuur 3.5. illustreert een
ander stereotype dat u iets over de werking vertelt.

BankAccount

«accessor» + getBalance( )
+ depositFunds( )
+ withdrawFunds( )

Figuur 3.5. Een stereotype dat de bewerking kwalificeert

De UML biedt een notatie die aangeeft dat een klasse abstract (zie later) is: de naam van
de abstracte klasse wordt cursief geschreven.

De naam zou in het geval van BankAccount cursief moeten worden geschreven, zoals u dat
in figuur 3.6. ziet.

BankAccount

- balance :double

+ depositFunds(amount : double) : void
+ getBalance( ) : double
# setBalance( ) : void
+ withdrawFunds(amount : double) : void

Figuur 3.6. De abstracte BankAccount

1.1.3. Uw klassen modelleren om aan uw doeleinden te voldoen.

Er werden in de vorige twee paragrafen veel verschillende keuzemogelijkheden voor de
notatie gepresenteerd. Maar hoe weet u met al die opties nu welke notatie u moet
gebruiken?

U moet altijd de volgende vragen stellen: ‘Wat probeer ik over te dragen?’ en ‘Aan wie
probeer ik dat over te dragen?’. Een model heeft altijd tot doel uw ontwerp zo effectief (en
zo eenvoudig) mogelijk over te dragen.

Het zal misschien uw doel zijn de publieke interface van een klasse over te dragen. Figuur
3.7. zou dan misschien voldoen. Deze figuur draagt de publieke interface van een klasse
Bank op een effectieve manier over, zonder u met overbodige details te belasten, zoals
argumenten van methoden of verborgen kenmerken. Een dergelijke notatie zal voldoen als
u alleen wilt overdragen wat andere objecten met instanties van Bank kunnen doen.
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Bank

addAccount( )
totalHoldings( )
totalAccounts( )
deposit( )
balance( )

Figuur 3.7. Een eenvoudige notatie voor Bank

Kijk echter bijvoorbeeld ook eens naar figuur 3.3. Deze figuur documenteert werkelijk alle
eigenschappen en bewerkingen (publiek, beveiligd en privé) voor de klasse BankAccount.
U zou een klasse tot op dat detailniveau kunnen modelleren als u de hele definitie van de
klasse aan een andere ontwerper wilt overdragen. Of u zult later in uw OO-carrière
misschien een architect worden. U zou dan een dergelijk model aan een ontwerper kunnen
geven, zodat deze de klasse kan gaan maken.

Het antwoord op de vraag ‘Hoe weet ik welke notaties ik moet gebruiken?’ is dus
afhankelijk van de situatie. Vraagt een niet-technische persoon u wat u doet, dan antwoordt
u zo dat deze persoon u zal begrijpen. Vraagt een collega u wat u doet, dan zult u over het
algemeen een technisch antwoord geven. Dat is bij het modelleren van uw ontwerp ook
niet anders. Gebruik de vocabulaire die past bij wat u probeert te doen.

Tips voor het effectief modelleren:

- Stel altijd de vraag: ‘Wat probeer ik over te dragen?’ Het antwoord zal u helpen
te besluiten welke stukken u precies moet modelleren.

- Stel altijd de vraag: ‘Aan wie probeer ik die informatie over te dragen?’ Het
antwoord zal dicteren hoe u moet modelleren.

- Probeer altijd het eenvoudigste model te maken dat er nog in slaagt uw ontwerp
over te dragen.

- Verzand niet in de modelleertaal. U moet weliswaar niet al te veel van de
semantiek afwijken, maar u moet het perfect aanhouden van de notatie niet
boven het afmaken van uw diagrammen stellen. Maak u er geen zorgen over als
uw model niet helemaal perfect is. Maak u alleen zorgen als uw model het
ontwerp niet goed overdraagt.

- Denk er ten slotte aan dat de UML (of welke andere modelleertaal dan ook)
alleen een hulpmiddel is dat tot doel heeft u te helpen uw ontwerp over te
dragen. Het is geen doel op zichzelf. U zult nog steeds code moeten schrijven
als u het model af hebt.

1.2 Relaties tussen klassen modelleren.

Klassen bestaan niet in een vacuüm, maar hebben ingewikkelde relaties tot elkaar. Deze
relaties beschrijven hoe klassen samenwerken.
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Nieuw begrip: Een relatie beschrijft hoe klassen samenwerken. Een relatie wordt in de
UML aangegeven met een verbinding tussen twee of meer elementen in de
notatie.

De UML kent drie soorten relaties op hoog niveau tussen objecten:

- Afhankelijkheid
- Associatie
- generalisatie

De UML levert weliswaar een notatie voor elk van deze relaties, maar deze relaties zijn niet
UML-specifiek. De UML levert gewoon een mechanisme en een algemene vocabulaire voor
het beschrijven van deze relaties. Het is nuttig voor uw studie van OO deze relaties
onafhankelijk van de UML te begrijpen. Het zal u in feite een heel stuk verder helpen als u
de notatie domweg negeert en u de relaties begrijpt.

1.2.1. Afhankelijkheid.

Afhankelijkheid is de eenvoudigste relatie tussen objecten. Afhankelijkheid geeft aan dat
een object afhankelijk is van de specificatie van een ander object. (Specificatie is gewoon
een fraaie term voor 'interface' of 'gedrag'.)

Nieuw begrip: Een afhankelijkheidsrelatie betekent dat een object afhankelijk is van de
specificatie van een ander object. Verandert de specificatie van dat object,
dan moet u het afhankelijke object ook bijwerken.

Later gaan we het PsychiatristObject maken. Dit is om twee redenen afhankelijk van
MoodyObject. De methode examine( ) van PsychiatristObject neemt ten eerste een
MoodyObject aan als een argument. De methode examine( ) roept ten tweede de methode
queryMood( )van het MoodyObject aan. Mocht de naam of de argumentenlijst van de
methode queryMood( ) veranderen, dan zult u de aanroep naar deze methode in
PsychiatristObject ook moeten bijwerken. Mocht de naam van de klasse MoodyObject
veranderen, dan zult u 00k de argumentenlijst van de methode examine( ) moeten
bijwerken.

Figuur 3.8 illustreert hoe de afhankelijkheidrelatie tussen PsychiatristObject en
MoodyObject in de UML wordt genoteerd.

PsychiatristObject MoodyObject

+ examine( ) + queryMood( ) : String

Figuur 3.8. Een eenvoudige afhankelijkheidsrelatie

Merk op wat in figuur 3.8. u niet vertelt. Het element PsychiatristObject bevat niet alle
methoden die in PsychiatristObject voorkomen. Hetzelfde geldt voor MoodyObject. Dit
afhankelijkheidsmodel bevat in plaats daarvan alleen de kenmerken die ook werkelijk nodig
zijn voor het beschrijven van de afhankelijkheidsrelatie.
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Denk eraan dat de UML-notatie tot doel heeft informatie over te dragen. Het is niet de
bedoeling dat u moet proberen elke modelleertruc te gebruiken die UML maar kent!

U probeert bij OOP altijd de afhankelijkheden zoveel mogelijk te beperken. Het is echter
onmogelijk alle afhankelijkheden tussen uw objecten te verwijderen. Niet alle
afhankelijkheden zijn gelijk. Afhankelijkheid van een interface is vrijwel altijd acceptabel,
terwijl afhankelijkheid van de implementatie dat vrijwel nooit is.

Tip: Wanneer moet u afhankelijkheden modelleren?

U modelleert gewoonlijk afhankelijkheden als u wilt aangeven dat het ene object een
ander object gebruikt. Een van de plaatsen waar objecten vaak van andere objecten
gebruikmaken is als argumenten van methoden. De methode examine( ) van
PsychiatristObject neemt bijvoorbeeld een MoodyObject aan als argument. U kunt
zeggen dat PsychiatristObject MoodyObject gebruikt.

1.2.2. Associatie.

Associatierelaties gaan wat dieper dan afhankelijkheidsrelaties. Associaties zijn structurele
relaties. Een associatie geeft aan dat een object een ander object bevat, of dat het object
met een ander object verbonden is.

Nieuw begrip: Een associatie geeft aan dat een object een ander object bevat. In het UML-
jargon: objecten in een associatierelatie zijn met elkaar verbonden. U kunt
via deze verbinding van het ene naar het andere object gaan. Kijk
bijvoorbeeld eens naar de associatie tussen een persoon en een bank, zoals
die in figuur 3.9. is geïllustreerd.

Leent van
Persoon Bank

Figuur 3.9. Een associatie tussen een persoon en een bank

Figuur 3.9. toont de relatie Persoon Leent van Bank. Elke associatie heeft een naam in de
UML-notatie. De associatie wordt in dit geval Leent van genoemd. De pijl geeft de richting
van de associatie aan.

Nieuw begrip: De naam van de associatie is een naam die de relatie beschrijft.

Zoals u in figuur 3.10. ziet, heeft elk object in een associatie ook een rol.

lener uitlener
Persoon Bank

Figuur 3.10. De rollen in de associatie

Nieuw begrip: De rol van de Persoon in deze associatie is die van lener en de rol van de
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Bank is die van uitlener.

Nieuw begrip: De rol in de associatie geeft aan welke rol een object in de relatie speelt.

Meervoudigheid geeft ten slotte aan hoeveel objecten er aan de instantie van een
associatie kunnen deelnemen.

Nieuw begrip: De meervoudigheid illustreert de meervoudigheid van de associatie tussen
Persoon en Bank.

Persoon Bank

Figuur 3.11. Meervoudigheid

Deze notatie vertelt ons dat een Bank 1 of meer leners kan hebben en dat een Persoon bij 0
of meer Banken kan lenen.

Opmerking: U geeft de meervoudigheid op via een enkel getal, een lijst of met een asterisk
(*).

Een enkel getal betekent dat er een opgegeven aantal objecten aan de
associatie moet deelnemen - dat kunnen er niet meer en niet minder zijn. Een
6 betekent dus bijvoorbeeld dat er precies 6 objecten aan de associatie
moeten deelnemen.

Een * betekent dat er een willekeurig aantal objecten aan de associatie mag
deelnemen.

Een lijst definieert een bereik aan objecten dat aan de associatie mag
deelnemen. 1..7 geeft bijvoorbeeld aan dat er minimaal 1 en maximaal 7
objecten aan de associatie mogen deelnemen. 3..* geeft aan dat er drie of
meer objecten mogen deelnemen.

Tip: Wanneer moet u associaties modelleren?

U moet associaties modelleren als het ene object een ander object bevat - de ‘bevat
een’-relatie. U kunt ook een associatie modelleren als een object een ander object
gebruikt. Een associatie maakt het u mogelijk te modelleren wie wat doet in een
relatie.

De UML definieert ook twee subtypen van associatie: aggregatie en compositie. Deze twee
subtypen van associatie helpen u uw modellen verder te verfijnen.

1.2.2.1. Aggregatie.

Een aggregatie is een speciaal soort associatie. Een aggregatie modelleert een ‘bevat een’-
relatie (of in het UML-jargon, een deel-van-relatie) tussen gelijken. ‘Bevat een’ betekent dat
een object een ander object bevat. Met gelijken wordt bedoeld dat het ene object niet
belangrijker is dan het andere.

1..* *
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Nieuw begrip: Een deel/geheel-relatie beschrijft de relatie tussen objecten waarbij het ene
object een ander object bevat.

Nieuw begrip: Een aggregatie is een speciaal soort associatie die een ‘bevat een’-relatie of
een deel/geheel-relatie tussen gelijken beschrijft.

Met belangrijk wordt in de context van een aggregatie bedoeld dat de objecten
onafhankelijk van elkaar kunnen bestaan. Geen van de objecten is belangrijker dan de
andere in de relatie.

Kijk eens naar de in figuur 3.12. geïllustreerde aggregatie.

Bank

1..*

*

Klant

Figuur 3.12. Aggregatie tussen een Bank en zijn Klanten

U ziet hier dat een Bank een willekeurig aantal Klant-objecten kan bevatten. Het open ruitje
geeft in het model aan welk object het geheel is en welk object het deel is. De Bank is het
object aan de ‘bevat een’-kant van de relatie. Het ruitje geeft hier aan dat de Bank het
geheel is. De Bank bevat Klanten. Dat zou in termen van het programmeren kunnen
betekenen dat de Bank een array van Klant-objecten bevat.

Opmerking: Aggregatie wordt aangegeven met een open ruitje. Het ruitje raakt het object
dat als het geheel van de relatie wordt gezien: de klasse die naar de andere
klasse verwijst. Het geheel bestaat uit delen. De Bank is in het voorgaande
voorbeeld het geheel en de Klanten zijn de delen.

Een auto en de motor daarvan vormen een ander voorbeeld van aggregatie.
Een auto ‘bevat een’ motor. De auto is het geheel in deze aggregatie en de
motor is het deel.

De Bank en de Klant zijn gelijken, want ze zijn onafhankelijk van elkaar. U kunt zeggen dat
de Bank en de Klant gelijken zijn omdat de Klant-objecten onafhankelijk van het object
Bank kunnen bestaan. Dat betekent dat de klanten niet samen met de bank zullen
verdwijnen als de bank gesloten wordt. De klanten kunnen immers klanten van een andere
bank worden. De bank kan ook blijven bestaan als een klant al zijn geld opneemt.

Aggregatie tussen objecten werkt op dezelfde manier als deze voorbeelden uit het echte
leven. Een object kan een ander, onafhankelijk object bevatten. Queue en Vector zijn
voorbeelden van objecten die andere objecten kunnen bevatten via aggregatie.

Tip: Wanneer moet u aggregatie modelleren?

U moet een aggregatie modelleren als het model tot doel heeft de structuur van een
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relatie tussen gelijken te beschrijven. Een aggregatie drukt expliciet de structurele
deel/geheel-relatie uit. Mocht u er echter meer in geïnteresseerd zijn te modelleren
wie wat doet in een relatie, dan kunt u beter een gewone associatie gebruiken: een
relatie zonder het ruitje.

1.2.2.2.Compositie.

Compositie is wat strenger dan aggregatie. Compositie is geen relatie tussen gelijken. De
objecten zijn niet onafhankelijk van elkaar.

Figuur 3.13. illustreert een compositierelatie.

Bank Filiaal

Figuur 3.13. Compositie tussen een Bank en zijn Filialen

U ziet hier dat een Bank veel Filialen kan hebben. U ziet aan het zwarte ruitje dat dit een
compositierelatie is. Het ruitje geeft ook aan in welke richting de ‘bevat een’-relatie
verloopt. De Bank ‘bevat een’ of bewaart Filialen.

Opmerking: Compositie wordt aangegeven met een zwart ruitje. Het ruitje raakt het object
aan dat als het geheel van de relatie wordt gezien. Het geheel is samengesteld
uit delen. De Bank is in het voorgaande voorbeeld het geheel en de Filialen
zijn de delen.

De compositierelatie geeft aan dat de Filialen niet onafhankelijk van de Bank kunnen
bestaan. Compositie vertelt u dat alle filialen ook gesloten zullen worden als de bank wordt
gesloten. Het omgekeerde hoeft echter niet waar te zijn. De bank kan open blijven als een
filiaal wordt gesloten.

Een object kan tegelijkertijd aan een aggregatierelatie en een compositierelatie deelnemen.
Figuur 3.14. modelleert een dergelijke relatie.

Bank Filiaal

1..*

*

Klant

Figuur 3.14. De Bank neemt tegelijkertijd deel aan een aggregatierelatie en een
compositierelatie

Tip: Wanneer moet u compositie modelleren?

U moet net als bij aggregatie een compositie modelleren als uw model tot doel heeft
de structuur van een relatie te beschrijven. Een compositie drukt expliciet de
structurele deel/geheel-relatie uit.

Compositie modelleert in tegenstelling tot aggregatie geen deel/geheel-relaties

1 *

1 *
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tussen gelijken. Het onderdeel is in plaats daarvan afhankelijk van het geheel. Dat
betekent, als we nog eens naar het voorbeeld van Bank kijken, dat alle filialen ook
gesloten zullen worden als de bank wordt gesloten.

Het betekent in termen van programmeren ook dat alle Filialen vernietigd zullen
worden als de Bank wordt vernietigd.

Ook hier geldt weer dat u een gewone associatie moet gebruiken als uw model tot
doel heeft de rollen van de objecten in de associatie weer te geven.

Opmerking: Denk eraan dat aggregatie en compositie gewoon verfijningen of subtypen van
associatie zijn. Dat betekent dat u aggregatierelaties en compositierelaties ook
als gewone associaties kunt modelleren. Het hangt er allemaal van af wat u in
uw diagram probeert te modelleren.

1.2.3. Generalisatie.

Een generalisatierelatie is een relatie tussen het algemene en het specifieke. Het is
overerving.

Nieuw begrip: Een generalisatierelatie geeft een relatie aan tussen het algemene en het
specifieke. Hebt u een generalisatierelatie, dan weet u dat u een childklasse
in plaats van de parentklasse kunt gebruiken.

Generalisatie komt overeen met de ‘is een’-relatie die u voor reeds vroeger hebt leren
kennen. Zoals u daar hebt geleerd, kunt u met ‘is een’-relaties voor vervanging geschikte
relaties definiëren.

Voor vervanging geschikte relaties maken het u mogelijk afstammelingen in plaats van hun
voorouders te gebruiken, of children in plaats van hun parents.

De UML biedt een notatie voor het modelleren van generalisatie. Figuur 3.15. illustreert hoe
u een overervingshiërarchie van BankAccount zou modelleren (zie later bij overerving).

BankAccount

SavingsAccount OverdraftAccount CheckingAccount

TimeMaturityAccount RewardsAccount

Figuur 3.15. De overervingshiërarchie van BankAccount
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Een generalisatierelatie wordt aangegeven met een ononderbroken lijn met niet-opgevulde,
gesloten pijlen.

1.3 Alles bij elkaar.

U weet nu hoe basisklassen en relaties gemodelleerd worden en kunt beginnen redelijk
veelzeggende modellen te vormen. Figuur 3.8. toonde een eenvoudig voorbeeld van
afhankelijkheid. U zou dat model met de in dit hoofdstuk opgedane kennis wat
informatiever kunnen maken. Figuur 3.16. toont de in figuur 3.8. gemodelleerde relatie in
meer detail (zie later).

PsychiatristObject MoodyObject

+ examine( ) + queryMood( ) : String

SadObject HappyObject

+ queryMood( ) + queryMood( )

Figuur 3.16. Een informatiever afhankelijkheidsmodel

Figuur 3.16. voegt generalisatie toe, zodat u kunt zien door welke objecten u het
MoodyObject in deze relatie kunt vervangen.

Figuur 3.17. toont de in figuur 3.15. getoonde overervingshiërarchie in meer detail. U kunt
precies zien wat elke klasse aan de hiërarchie toevoegt door naar dit model te kijken. Een
dergelijk model zou andere ontwikkelaars kunnen helpen te zien wat elke klasse te bieden
heeft dat boven zijn afstammelingen uitgaat.

Al deze modellen hebben één ding gemeen. Elk model bevat net voldoende informatie en
net genoeg notatie om het idee over te dragen. Deze modellen hebben niet tot doel elke
beschikbare notatie te gebruiken.

Al deze modellen combineren ook verschillende elementen van de UML. De UML maakt
het u net als een programmeertaal mogelijk zijn diverse onderdelen op allerlei unieke
manieren samen te voegen. U kunt zeer informatieve modellen maken door de diverse
elementen te combineren.
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BankAccount

+depositFunds(amount:double):void
+getBalance( ) : double
+setBalance( ) : void
+withdrawFunds(amount:double):void

SavingsAccount OverdraftAccount CheckingAccount

+addInterest( ):void +chargeInterest( ):void +accessFees( ) : void
+setInterestRate(rate:double):double +getCreditRate( ): double +getFee( ) : double
+getInterestRate( ): double +setCreditRate(rate:double):void +setFee(fee : double) : void

+getMonthlyQuota( ) : int
+setMonthlyQuota(quota : int) : void
+getTransactionCount( ) : int

TimeMaturityAccount RewardsAccount

+isMature( ):boolean +getRewardsEarned( ) : int
+mature( ):void +resetRewards( ) : void
+getFeeRate( ) : double +getMinimumRewardBalance( ) : double
+setFeeRate(rate:double) : void +setMinimumRewardBalance(deposit:double):void

Figuur 3.17. Een meer gedetailleerde overervingshiërarchie voor BankAccount
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1.4 Toepassingen.

1.4.1. Toepassing 1

Modelleer een bij/ bijenkorf compositierelatie.

Bijenkorf

1

*

Bij

Figuur 3.18. De compositierelatie tussen Bij en Bijenkorf

1.4.2. Toepassing 2

Modelleer de associatie tussen een winkelbezoeker en een winkelier. Specificeer de rollen,
de meervoudigheid en de associatienaam.

koper Koopt van verkoper
Klant Winkelier

verkoper Verkoopt aan koper
Winkelier Klant

Figuur 3.19. De associatie tussen winkelbezoeker en winkelier

1.4.3. Toepassing 3

Gegeven een klasse Cirkel, met een attribuut straal met standaardwaarde 1. De klasse heeft
methoden om de omtrek en het oppervlak van de cirkel te berekenen, alsmede een
methode om de cirkel in een vlak te plaatsen met het middelpunt op gegeven coördinaten.
Teken een klassediagram waarin deze informatie over attributen en methoden is
opgenomen.
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Cirkel

- straal : reëel getal = 1.00

+ Cirkel( cstraal : reëel getal)
+ omtrek( ) : reëel getal
+ oppervlakte( ) : reëel getal
+ tekenOpMiddelpunt(x,y : reële getallen): void

Figuur 3.20. De klasse Cirkel

1.4.4. Toepassing 4

Maak een klasse Artikel. Hiermee wordt een artikel bedoeld die bijvoorbeeld in een winkel
verkocht wordt. Deze klasse heeft attributen artikelnummer, prijs, naam en voorraad. De
klasse beschikt eveneens over een methode getPrijs( ). Teken een klassediagram waarin
deze informatie over attributen en de methode is opgenomen.

Artikel 
- artikelnr: geheel getal
- naam: String
- voorraad: geheel getal
- prijs: reëel getal

+ Artikel(cartikelnr: geheel getal , cnaam: String,
cvoorraad: geheel getal, cprijs: reëel getal)

+ getPrijs( ): reëel getal

Figuur 3.21. De klasse Artikel


