
Лабораторна робота № 4 
(4 години) 

Тема: Об’єктно-орієнтований аналіз системи  
Мета: Здобути навички аналізу предметної області, виявлення та специфікації концептуаль-

них класів 

Питання до вивчення 
1. Модель предметної області. Концептуальні класи. 
2. Об’єктно-орієнтований аналіз. 
3. Специфікація концептуальних класів. 
 

Теоретичні відомості 
Предметна область – це область, в якій виникла потреба в програмній системі. 
Модель предметної області містить основні класи понять предметної області. Об’єктно-

орієнтований аналіз передбачає декомпозицію проблеми на окремі класи. В результаті аналі-
зу виявляють концептуальні класи (класи аналізу або класи предметної області). Модель 
предметної області – це візуальне представлення концептуальних класів. Концептуальні кла-
си представляють класи понять реального світу, це не програмні компоненти. 

Концептуальні класи містять лише адекватні назви та ключові високорівневі атрибути. 
Інколи додають і обов’язки класів, хоча це вже скоріше завдання проектування. 

Основні ознаки гарного концептуального класу: 
• ім’я класу відображає його призначення; 
• клас є чіткою абстракцією, яка моделює один елемент предметної області. 
Є три способи виявлення концептуальних класів: 
• повторне використання або модифікація існуючих моделей; 
• використання списку категорій концептуальних класів; 
• на основі аналізу іменників (іменних груп) та дієслів. 
Списки категорій концептуальних класів можуть включати від кількох до двох десятків 

категорій. Приклади списку категорій: 
• сутність, керування, границя [1, с. 191]; 
• люди, місця, предмети, організації, поняття, події [3, с.160]; 
• транзакції, елементи транзакцій, товари чи служби, пов’язані з транзакціями, місця 

запису транзакцій, ролі людей чи організацій (виконавці прецедентів), місця транза-
кцій, важливі події, фізичні об’єкти, описи об’єктів, каталоги, контейнери об’єктів, 
вміст контейнерів, зовнішні системи, записи фінансової, трудової, юридичної діяль-
ності, фінансові інструменти, документи [2, табл. 9.1]. 

Аналіз іменник / дієслово – простий спосіб аналізу тексту з метою виявлення класів, 
атрибутів і обов’язків. Іменники та іменні групи стають джерелом класів та атрибутів, діє-
слова та дієслівні групи – джерелом обов’язків (відповідальності) та в майбутньому операцій 
класів. 

Завдання до виконання 
1. Ознайомитися з теоретичним матеріалом з теми. 
2. Використовуючи вимоги до групового проекту та його глосарій, здійснити об’єктно-

орієнтований аналіз предметної області, виявити концептуальні класи та їх атрибути. 
3. Ознайомитися з методикою виявлення концептуальних класів за допомогою CRC-карток 

(CRC – class-responsibilities-collaborators тобто клас-відповідальність-партнер). Створити 
CRC-картки для основних класів системи. 

4. Побудувати діаграму концептуальних класів проектованої системи за допомогою одного 
із CASE-засобів. 



Контрольні питання  
1. Що таке предметна область? 
2. Як ви розумієте модель предметної області? 
3. Які завдання об’єктно-орієнтованого аналізу? 
4. Що таке концептуальний клас? 
5. В чому відмінність концептуального класу від класу проектування? Класу реалізації? 
6. Що таке візуальний словник проекту? 
7. Що повинен включати концептуальний клас? 
8. Які ви знаєте способи виявлення концептуальних класів? 
9. Що дає аналіз іменників та дієслів сценаріїв? 
10. Який вигляд мають і для чого використовуються CRC-картки? 

 

Література 
1. Арлоу Д., Нейштадт И. UML 2 и Унифицированный процесс. Практический объект-

ноориентированный анализ и проектирование / Д. Арлоу, И Нейштадт. – 2-е изд. – СПб : Си-
мвол-Плюс, 2007. – 624 с. 

2. Ларман К. Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования / К. Ларман. – 3-е изд. – 
М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 736 с. 

3. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений / 
Г. Буч, Р.А. Максимчук, М.У. Энг, Б.Дж. Янг, Дж. Коннален, К.А. Хьюстон. – 3-е изд. – М. : 
ООО «И.Д. Вильямс», 2010. – 720 с. 

 
 


