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2. Het objectdiagram

Soms hebben we behoefte om in de plaats van een klasse een instantie van deze klasse
weer te geven. Figuur 3.22. toont als voorbeeld een object van de klasse Artikel:

 artikel: Artikel

artikelnr: 982374
naam: “ringband A4”
voorraad: 47
prijs: 195

getPrijs()

Figuur 3.22. Het object artikel

De kop van het diagram bestaat nu niet uit een vetgedrukte klassenaam, maar uit een
naam van de instantie gevolgd door een dubbelpunt en de klassenaam. Het geheel is
onderstreept. Is de naam van de instantie gelijk aan die van de klasse, maar dan met een
kleine letter aan het begin, dan mag het dubbelpunt en de klassenaam ook worden
weggelaten; in dit geval zou de aanduiding artikel dus hebben volstaan. Daaronder kunnen
de attributen en hun waarden worden opgenomen, zoals getoond. Zijn we niet in de
attribuutwaarden geïnteresseerd, dan mag dit gedeelte ook worden weggelaten. Figuur
3.23. toont als voorbeeld twee niet nader ingevulde instanties van de klasse Artikel met de
namen artikel en artikel2:

artikel artikel2: Artikel

Figuur 3.23. De objecten artikel en artikel2

Wenst men de naam van een instantie echter niet te specifiëren, dan kan een object van
een klasse ook weergegeven worden door een dubbel punt voor de naam van de klasse en
een onderlijning van het geheel, bijvoorbeeld:

: Artikel

Figuur 3.24. Een willekeurig object van de klasse Artikel

De relaties tussen verschillende objecten kunnen op dezelfde manier worden voorgesteld
als tussen de corresponderende klassen:

Zeemacht * Oorlogsschip

a. klassediagram
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Belgische zeemacht Zinia : Oorlogsschip

De Wandelaar : Oorlogsschip

b. objectdiagram

Figuur 3.25. Een aggregatierelatie tussen twee objecten

3. Volgordediagrammen

Het klassediagram toont de statische structuur van een programma. Het toont welke
methoden iedere klasse in het systeem heeft, maar het laat niet zien wanneer de
verschillende methoden gebruikt worden of hoe ze samenhangen. UML bevat verschillende
diagramtechnieken waarmee het gedrag van een programma getoond kan worden. We
behandelen hier de volgordediagrammen. Een volgordediagram toont de volgorde van het
berichtenverkeer voor een bepaald gebruik van het systeem. Dit diagram geeft dus een
zicht op hoe de berichten worden verstuurd en ontvangen tussen een aantal objecten.

Een volgordediagram heeft twee assen: de verticale as geeft het tijdsverloop weer en de
horizontale as toont de betrokken objecten, die elk worden voorgesteld door hun
objectdiagram. Verticaal vanuit ieder object loopt een stippellijn (die soms verandert in een
langgerekte blok), die de levensloop van dat object voorstelt. We noemen deze de
levenslijn van het beschouwde object. Horizontale pijlen tussen de levenslijnen van
objecten stellen de berichten voor of dus hoe de communicatie gebeurt tussen de
beschouwde objecten. De weergave van deze berichtlijnen houdt rekening met het
tijdsverloop: hoe hoger een bericht staat, des te eerder vindt dit plaats.

We weten dat het verzenden van een bericht naar een object overeenkomt met het
aanroepen van de overeenkomstige methode. In het diagram is nu ook te zien gedurende
welke periode een bepaalde methode actief is, dus wanneer de methode is aangeroepen en
nog niet is teruggekeerd. Deze activatie wordt aangegeven door een langgerekte blok. Een
activatie begint op het moment dat het object een bericht ontvangt en eindigt bij terugkeer
uit de methode.

Voorbeeld:
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Print (ps-file)
: Computer : PrinterServer : Printer

Print (ps-file) ?geen wachtrij?

Print (ps-file)

Figuur 3.32. Voorbeeld van een volgordediagram

We merken op dat de horizontale pijlen naar rechts voorzien zijn van een label, namelijk de
naam van het bericht, eventueel met parameters maar dit is niet verplicht. In bovenstaand
voorbeeld is ps-file een parameter van het bericht print. Tussen rechthoekige haken worden
eventuele voorwaarden weergegeven. Een voorwaarde moet waar zijn voordat een bericht
kan verstuurd en ontvangen worden. De terugkeerpijlen kunnen als label een
terugkeerwaarde dragen.

Volgordediagrammen kunnen voorkomen in twee vormen: de generieke vorm en de instant
vorm.

Figuur 3.32. (zonder de voorwaarde) is een voorbeeld van een instant vorm. Deze vorm
beschrijft één specifiek scenario in detail; het documenteert één mogelijke interactie van
het systeem. Het bevat geen voorwaarden, vertakkingen of loops (of lussen).

De generieke vorm beschrijft alle mogelijke alternatieven van een scenario, zodat
vertakkingen, voorwaarden en loops toegelaten zijn. Een voorbeeld van een generieke vorm
van de voorgaande figuur wordt getoond:



Een inleiding in de Unified Modeling Language 82

Hogeschool Gent – Departement Bedrijfskunde Aalst Academiejaar 2004-2005

Print (ps-file)
: Computer : PrinterServer : Printer : Wachtrij

Print (ps-file) 
?printer vrij?
Print (ps-file)

?printer bezet? slaagop(file)

Figuur 3.33. Voorbeeld van een generieke vorm

Volgordediagrammen kunnen ook weergeven hoe objecten worden gecreëerd en vernietigd
bij de documentatie van een deel van een scenario.

Een object kan een ander object creëren door middel van een bericht. Het nieuwe object
wordt getekend wanneer het gecreëerd is, overeenkomstig de tijdsas (zie figuur 3.34).

Wanneer een object vernietigd wordt, dan wordt het gemarkeerd met een grote X.
Bovendien loopt de levenslijn niet verder wanneer het object vernietigd is (zie figuur 3.35).

Nieuweklant(data)
: Klantwindow

Klant(data)
: Klant

Figuur 3.34. Voorbeeld van een creatie van een object
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verwijderklant( )
: Klantwindow : Klant

Wisklant( )

Figuur 3.35. Voorbeeld van een destructie van een object

Laten we nu al deze theorie eens toepassen op een praktisch voorbeeld.

Als voorbeeld nemen we het orderverwerkingssysteem waarvan in de volgende figuur een
deel van het ontwerpmodel getoond is (zie figuur 3.36.). Een van de
gebruiksmogelijkheden van dit systeem is het invoeren van een bestelling. De gebruiker zal
daartoe eerst aangeven dat er een nieuwe bestelling wordt opgegeven, en vervolgens een
reeks items opgeven, elk bestaande uit een artikelnummer en een aantal. Als het artikel
niet in voldoende mate in voorraad is, kan het niet worden besteld.

Bestelling bestellingen klant Klant
- ordernr * 1 - naam: String
+ berekenPrijs( ) - adres: String
+ bestelArtikel( ) + etiket():String
+ verwijderArtikel( )

items *
BestelItem

- aantal: int Bedrijfsklant Privéklant
+ berekenPrijs( ) - contactnaam: String - creditCardNr

* - kredietlimiet: double
+ herinnering( )

artikel 1 + rekeningMaand(MaandNr)
Artikel 

- artikelnr: int
- naam: String
- voorraad: int
- prijs: double
+ getPrijs(): double

Figuur 3.36. Orderverwerkingssysteem
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Denk eerst eens na over welk berichtenverkeer er nodig is voor het invoeren van een
nieuwe bestelling. Neem aan dat er behalve de klassen getoond voorheen, ook een klasse
BestelInterface is, met één instantie die de interactie met de gebruiker verzorgt. Deze
klasse heeft een methode nieuweBestelling( ), die wordt aangeroepen wanneer de
gebruiker een nieuwe bestelling wil opgeven.

Als de gebruiker aangeeft dat er een nieuwe bestelling ingevoerd gaat worden,
ontvangt de instantie van BestelInterface een bericht nieuweBestelling( ). Er zal dan
(door de instantie van BestelInterface) eerst een nieuwe instantie van Bestelling
worden gecreëerd. Vervolgens wordt, voor ieder item dat de gebruiker invoert, een
bericht bestelArtikel( ) verstuurd naar deze nieuwe instantie, met als parameter het
nummer van het te bestellen artikel en het gewenste aantal. De methode
bestelArtikel( ) zal de voorraad van het betreffende artikel opvragen via een bericht
getVoorraad( ). Is de voorraad groter of gelijk aan het gewenste aantal, dan wordt een
nieuwe instantie van BestelItem gecreëerd.

In een volgordediagram kan dit berichtenverkeer aanschouwelijker en daardoor
begrijpelijker worden vastgelegd. Volgende figuur toont het volgordediagram voor een
nieuwe bestelling:

gebruiker bestelInterface artikel

nieuweBestelling()

nieuw
bestelling

* bestelArtikel(art,aantal)

getVoorraad()

[voorraad ? aantal]
nieuw(art,aantal) bestelItem

Figuur 3.37. Orderverwerkingssysteem

Bovenstaand diagram is opgebouwd uit 4 objecten (bestelInterface, bestelling, artikel en
bestelItem) en ook helemaal links de gebruiker. In dit voorbeelddiagram komen drie
soorten acties voor, namelijk de creatie van een object, het verzenden van een bericht
(ofwel het aanroepen van een methode) en terugkeer vanuit een methode.

Met betrekking tot de besturingsinformatie, volgt uit het volgordediagram dat het bericht
bestelArtikel( ) tijdens de getoonde activatie verschillende keren kan verzonden worden
(multipliciteit: *); dit in tegenstelling tot het bericht getVoorraad( ) dat slechts eenmaal
verstuurd wordt, telkens wanneer de bestelling een bericht bestelArtikel( ) ontvangt. Verder
kan een conditie worden opgegeven; alleen als deze geldt, wordt de actiedaadwerkelijk
uitgevoerd. Zo is in de figuur te zien dat er alleen een nieuw bestelItem wordt gemaakt, als
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het bestelde aantal van het betreffende artikel in voorraad is.

Volgende figuur toont een volgordediagram voor een tweede gebruiksmogelijkheid van
hetzelfde systeem, namelijk het verwijderen van een bestelitem.

bestelInterface bestelling bestelItem

verwijderArtikel(art)

controleerItem(Item)

verwijder

Figuur 3.38. Orderverwerkingssysteem

De gebruiker is nu weggelaten; we zullen dat meestal zo doen. In deze figuur ziet U één
element dat in de voorgaande niet voorkwam. Men ziet, namelijk dat het object bestelling
een bericht controleerItem( ) naar zichzelf verstuurt, ofwel: de methode verwijderArtikel( )
roept een (private) hulpmethode contoleerItem( ) aan (die controleert of het item wel tot de
bestelling behoort). Er zijn dan van het object bestelling twee methoden tegelijkertijd
actief, namelijk verwijderArtikel( ) en contoleerItem( ). In die periode ziet u daarom ook een
dubbele activatie. Let op: bij het ontwerpen van een volgordediagram hoeven aanroepen
naar private methoden niet worden opgenomen.

Terugkeerpijlen staan altijd aan het eind van een activatie; in zekere zin zijn ze daarom
overbodig. In grote diagrammen kan het daarom wel een handig zijn om ze weg te laten;
dit is toegestaan.

Belangrijk: een volgordediagram toont de gang van zaken alleen informeel. Het bericht
bestelArtikel( ) uit figuur 3.37 wordt voor ieder besteld artikel een keer
verstuurd aan de nieuwe instantie van Bestelling. Die instantie stuurt dan een
bericht getVoorraad( ) aan de betreffende instantie van Artikel, en dat is voor
ieder bestelItem( ) een ander. Bij het berichtenverkeer kunnen dus
verschillende instanties van Artikel betrokken zijn. Dat blijkt niet uit het
volgordediagram, evenmin als het feit dat er een verband bestaat tussen de
eerste parameter van bestelArtikel( ) en de instantie artikel. Een
volgordediagram is een toegankelijk hulpmiddel voor een programmeur om
zich een gang van zaken voor te stellen, maar kan niet op zichzelf staan als
een nauwkeurige specificatie daarvan. Een toelichting of een meer formele
beschrijving blijft daarvoor nodig.
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Toepassing: teken een volgordediagram voor het berichtenverkeer bij het berekenen van
de totaalprijs van een bestelling. Neem aan dat het bericht berekenPrijs()
verstuurd wordt aan een instantie van Bestelling door een instantie van
BestelInterface.

Oplossing: Om de prijs van een bestelling te berekenen, zal een instantie van Bestelling
een bericht berekenPrijs() versturen naar alle items uit die bestelling. Elk
item zal de prijs opvragen van het betreffende artikel (en deze,
vermenigvuldigd met de waarde van aantal, teruggeven aan de instantie van
Bestelling, die alle resultaten op zal tellen; dit is niet zichtbaar in het
volgordediagram). Het resultaat is getoond in figuur 3.39.

bestelInterface bestelling bestelItem artikel

berekenPrijs()

* berekenPrijs()

getPrijs()

prijs van artikel

prijs van item

prijs van bestelling

Figuur 3.39. Orderverwerkingssysteem


